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Biblické hodiny nejen pro právníky pokračují
Duchovní správa studentů a absolventů práv v Praze pokračuje každou sobotu 
pravidelnými výklady biblických textů. 17. dubna 2022 byl dokončen výklad 
Evangelia podle svatého Lukáše. Od 24. dubna navazujeme výkladem druhého 
dílu k této knize, knihou Skutků apoštolů, od samého jejího počátku a kombinuje-
me jej s výkladem navazujících textů Pavlových epištol. Výklad vede P. prof. Jiří 
Rajmund Tretera, moderuje ho doc. ICLic. Záboj Horák a technicky zajišťuje 
Tomáš Grundza. Záznam je kompletně k dispozici na adrese http://spcp.prf.cuni.
cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/. V červenci a srpnu byl výklad přerušen, 
od první soboty v říjnu pokračuje.

Duchovní správa právníků v Praze činná i o prázdninách
O prázdninách se členové duchovní správy setkali při slavení mše svaté, kterou 
ve středu 27. července a o nedělích 24. července a 14. srpna 2022 slavil P. Jiří 
Rajmund Tretera v kostele sv. Antonína Paduánského v Praze-Holešovicích. Půl 
hodiny před každou mší svatou byly individuální duchovní rozhovory vedeny ve 
zpovědní kapli kostela a po mši svaté jsme se vždy sešli ke krátkému rozhovoru.

Kontrolní komise Společnosti pro církevní právo zasedala 12. května 2022
Mgr. Jan Czernin, LL.M., Bc. František Kratochvíl a JUDr. Tomáš Tuza zkontrolo-
vali hospodaření pracovního výboru, prohlédli účetní podklady, provedli kontrolu 
seznamu členů Společnosti i redakční činnost Revue církevního práva za roky 2020 
a 2021 a potvrdili jejich řádné vedení.

Vzpomínka na arciděkana Jiřího Hájka (1935–2021)
22. dubna 2022 by oslavil 87. narozeniny P. Jiří Hájek, arciděkan a dlouholetý farář 
ve Stříbře v západních Čechách, zakládající člen Společnosti pro církevní právo, 
který odešel na věčnost 29. srpna 2021. Bc. František Kratochvíl, předseda Místní 
skupiny SPCP ve Stříbře, položil 30. dubna 2022 na jeho hrob jménem Společnosti 
pro církevní právo kytici v nedalekém Vohenstraussu, bavorské farnosti, která 
udržuje přátelský vztah s farností ve Stříbře.
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Zástupce SPCP se zúčastnil zasedání Rady vědeckých společností 
České republiky
27. dubna 2022 se konalo v sídle Akademie věd ČR v Praze každoroční plenární 
zasedání Rady vědeckých společností, která sdružuje 87 vědeckých společností 
z celé České republiky. Po bouřlivém hlasování byly přijaty Česká speleologic-
ká společnost a Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, zatímco jiné dvě 
společnosti byly odmítnuty. Společnost pro církevní právo zastupoval tajemník 
Tomáš Grundza.

Vedení SPCP uctilo památku Veleslava Wahla, studenta práv popraveného 
komunisty
V neděli 15. května 2022 se na pražské právnické fakultě uskutečnilo pietní se-
tkání ke cti studentů práv Karla Bacílka, Borise Kovaříčka a Veleslava Wahla, 
popravených komunisty v letech 1949 a 1950. Setkání se zúčastnili učitelé a stu-
denti fakulty a zástupci Společnosti pro církevní právo, Pražského akademického 
klubu 48, ELSA Praha a České společnosti ornitologické. Po položení květin 
u pamětní desky u hlavního vchodu do fakulty promluvili ve fakultní sborovně 
děkan prof. Radim Boháč, dr. Petr Voříšek z České společnosti ornitologické 
a doc. Vojtěch Stejskal z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy. Následovala diskuse spojená s drobným pohoštěním.

Valná hromada Společnosti pro církevní právo
27. června 2022 se v reprezentačním sále JUDr. Milady Horákové na Právnické fa-
kultě Univerzity Karlovy uskutečnila valná hromada SPCP. Předseda J. R. Tretera 
seznámil účastníky s výroční zprávou za období od května 2018 do června 2022. 
Následovalo uctění památky čtyř obětí komunismu popravených 27. června 1950 
v čele s popravenou poslankyní československého parlamentu. V další části jsme 
vzpomněli na patnáct členů Společnosti zesnulých od poslední valné hromady, 
která se konala v roce 2018. Po schválení zprávy kontrolní komise následovala 
volba nových orgánů Společnosti na příští dva roky, viz http://spcp.prf.cuni.cz/
organy-spcp/. Pracovní výbor byl rozšířen o několik nových členů.

Prezentace nové knihy prof. Tretery
Týž večer 27. června 2022 se konal 83. večer Společnosti, při němž byla prezento-
vána kniha J. R. Tretery Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad 
a romancí z nemocničních sálů a předsálí, kterou naše Společnost vydala jako 
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třetí svazek své knižnice na jaře 2022. Knihu představila PhDr. Olga Bezděková-
-Rejtharová, dcera stíhače RAF z druhé světové války a československého vlastence 
plukovníka Stanislava Rejthara. Poté ji požehnali přítomní kněží P. Jiří Rajmund 
Tretera, P. Stanislav Přibyl a zástupce pravoslavné církve otec Milan Kučera. Ná-
sledovala autogramiáda a přátelský rozhovor při číši vína a drobném občerstvení.

Rekordní návštěvnost webových stránek SPCP
V červenci 2022 navštívilo webové stránky Společnosti pro církevní právo 980 uži-
vatelů, což znamená oproti předešlému měsíci vzrůst o více než 186 %. V průměru 
strávil návštěvník na internetových stránkách Společnosti 1 minutu a 2 sekundy. 
Téměř čtvrtina návštěvníků našich stránek sama webové stránky SPCP vyhledá 
na internetu. Více než 65 % uživatelů se na ně dostane kliknutím na odkaz, který 
je na stránky SPCP přesměruje. Zbytek návštěvníků se na stránky SPCP dostane 
jiným způsobem.

Sdružení pro záchranu kostelů při SPCP
Dne 1. srpna 2022 bylo při Společnosti pro církevní právo založeno Sdružení pro 
záchranu kostelů. Jeho účelem je podnítit zájem o kostely, kaple a další církevní 
památky, které jsou dominantami měst a obcí, dotváří naši krajinu a zaslouží si 
zájem, podporu a pomoc jak aktivních členů církví, tak i všech obyvatel v okolí. 
Litujeme, že v současnosti je různé církevní instituce z důvodu nedostatku fi-
nancí převádějí na obce a jiné subjekty. Snad by se tomu dalo pro budoucnost 
zabránit. Vždyť kameny mluví. A kostel je sám svědectvím o víře. Stačí, když se 
v něm aspoň jednou za měsíc slouží mše svatá, třeba ji kněz slouží i sám. Věříme 
z vlastní zkušenosti několika z nás ve vedení Společnosti pro církevní právo, že 
to má hluboký význam. Výsledky iniciativ Sdružení pro záchranu kostelů budeme 
zavěšovat na internetové stránky Společnosti pro církevní právo do rubriky pěti 
místních skupin SPCP a pěti sdružení při SPCP.

Gratulace členům SPCP
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR a odbor-
ník v oblasti pohřebnictví, oslavil 11. května 2022 své 50. narozeniny.

P. PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JC.D., O.Praem., odborný 
asistent církevního práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, 
soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, byl ke dni 19. května 
2022 jmenován jeho viceoficiálem.
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P. prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Ph.D., OP, teolog a profe-
sor papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě, se 20. května 
2022 dožil 60 let.

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražské diecéze Církve československé 
husitské, se 22. května 2022 dožil 50 let.

P. doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD., kanonista, farář – děkan ve farnosti Ná-
mestovo, soudce církevního soudu Spišské diecéze, oslavil 26. května 2022 své 
50. narozeniny.

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., odborná asistentka Katedry evropského 
práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, úspěšně ukončila habilitační řízení 
a byla ke dni 1. června 2022 jmenována docentkou.

Jan Wolf, předseda Pražské městské organizace KDU–ČSL, člen zastupitelstva 
hl. m. Prahy, který má lví podíl na znovuvybudování sloupu Panny Marie na Staro-
městském náměstí v Praze, oslavil dne 2. června 2022 své 50. narozeniny.

7. června 2022 byli profesory jmenováni doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., 
(obor mezinárodní právo) a doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., (obor občanské právo).

JUDr. ICLic. Nikolaus Hatiar z Bregenzu (Vorarlbersko) oslavil dne 11. června 
2022 své 60. narozeniny.

P. Mgr. ICLic. Jan Kulíšek, farář Římskokatolické farnosti Rataje u Kroměříže, 
oslavil 18. června 2022 své 50. narozeniny.

P. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha OPraem, farář Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha-Radotín, oslavil 23. června 2022 své 
50. narozeniny.

Prof. Dr. Karl Schwarz, dr. h. c., profesor Evangelické teologické fakulty Vídeň-
ské univerzity (Universität Wien), oslavil 23. července 2022 své 70. narozeniny.

Mgr. et Mgr. Ľubomír Augustin, právník z Prahy, oslavil 26. července 2022 své 
50. narozeniny.

Mgr. Jakub Nagy doktorandem Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Mgr. Jakub Nagy, výkonný redaktor periodik SPCP, byl děkanem Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy přijat k 1. červenci 2022 do prezenční formy doktorského studia 
(Ph.D.) Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo. Jeho specializací je 
církevní právo a školitelem je doc. Záboj Horák. Máme radost z této další posily 
našeho badatelského týmu.

Jakub Nagy, Záboj Horák
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Bible Lessons Not Only For Lawyers Continue
The pastoral care of law students and graduates in Prague continues every Saturday 
with regular interpretations of Biblical texts. The interpretation of the Gospel accor-
ding to Saint Luke was completed on 17th April 2022. Beginning on 24th April, we 
continue with an interpretation of the second volume to this book, the Book of Acts, 
from the very beginning, combining it with an interpretation of the related texts of 
the Epistles of Paul. The interpretation is led by Rev. prof. Jiří Rajmund Tretera, 
moderated by Associate Professor ICLic. Záboj Horák and technical support is 
provided by Tomáš Grundza. Recordings are available in full at http://spcp.prf.
cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/. The talks were interrupted in July 
and August but continue from the first Saturday in October.

Pastoral Care of Lawyers in Prague Also Active during the Holidays
Members of the Pastoral Care of Lawyers met for the celebration of Holy Mass, 
which was celebrated by Rev. Jiří Rajmund Tretera in the Church of St Anthony 
of Padua in Prague-Holešovice on Wednesday, 27th July, and on Sundays, 24th July 
and 14th August 2022. Half an hour before each Mass, individual spiritual talks 
were held in the church’s confessional chapel and after the Mass we always met 
for a short talk.

The Audit Committee of the Church Law Society Met on 12th May 2022
Mgr. Jan Czernin, LL.M., Bc. František Kratochvíl and JUDr. Tomáš Tuza checked 
the performance of the Working Committee, examined the accounting documents, 
carried out a check of the list of members of the Society and the editorial acti-
vities of the Church Law Review for 2020 and 2021 and confirmed their proper 
management.

Remembrance of Archdean Jiří Hájek (1935–2021)
Rev. Jiří Hájek, archdean and long-time parish priest in Stříbro in western Bohe-
mia and a founding member of the Church Law Society, who passed away on 
29th August 2021, would have celebrated his 87th birthday on 22nd April 2022. On 
30th April 2022, on behalf of the Church Law Society Bc. František Kratochvíl, 

http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/
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chairman of the Local Group of the Society in Stříbro, laid some flowers on his 
grave in nearby Vohenstrauss, a Bavarian parish that maintains a friendly relation-
ship with the parish in Stříbro.

A Representative of the Church Law Society Attended a Meeting of the Council 
of Scientific Societies of the Czech Republic
On 27th April 2022, the annual plenary meeting of the Council of Scientific Socie-
ties, which brings together 87 scientific societies from all over the Czech Republic, 
was held at the headquarters of the Czech Academy of Sciences in Prague. After 
a stormy vote, the Czech Speleological Society and the Society for Animal Labo-
ratory Science were accepted while two other societies were refused. The Church 
Law Society was represented by its secretary, Tomáš Grundza.

The Leadership of the Church Law Society Honoured the Memory of Veleslav 
Wahl, a Law Student Executed by the Communists
On Sunday, 15th May 2022, a commemorative meeting was held at the Prague 
Faculty of Law to honour the law students Karel Bacílek, Boris Kovaříček and 
Veleslav Wahl, who were executed by the communists in 1949 and 1950. The mee-
ting was attended by teachers and students at the faculty and representatives of the 
Church Law Society, the Prague Academic Club 48, ELSA Prague and the Czech 
Society for Ornithology. After laying flowers at the memorial plaque by the main 
entrance to the faculty, the Dean Professor Radim Boháč, Dr. Petr Voříšek from 
the Czech Society for Ornithology and Associate Professor Vojtěch Stejskal from 
the Department of Environmental Law of the Faculty of Law of Charles University 
spoke in the faculty staff room. There was then a discussion and some refreshments.

General Meeting of the Church Law Society
The general meeting of the Church Law Society was held on 27th June 2022 in 
the JUDr. Milada Horáková Hall at the Faculty of Law of Charles University. The 
president of the Society, J. R. Tretera, presented the annual report for the period 
from May 2018 to June 2022 to the attendees. This was followed by a commemo-
ration of four victims of communism, led by JUDr. Milada Horáková, a member 
of the Czechoslovak parliament, executed on 27th June 1950. In the next section of 
the meeting we remembered fifteen members of the Society who had passed away 
since the last general meeting, which was held in 2018. Following the approval of 
the report by the Audit Committee, the new bodies of the Society were elected for 
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the next two years, see http://spcp.prf.cuni.cz/organy-spcp/. Several new members 
were added to the Working Committee.

The Presentation of Professor Tretera’s New Book
On the same evening of 27th June 2022, the 83rd Society Evening was held, during 
which there was a presentation of J. R. Tretera’s book The End of Visiting Time, 
the Doors Are Closing, or Eighteen Ballads and Romances from Hospital Wards 
and Anterooms, which our Society published as the third volume of its series in the 
spring of 2022. The book was presented by PhDr. Olga Bezděková-Rejtharová, the 
daughter of World War II RAF pilot and Czechoslovak patriot, Colonel Stanislav 
Rejthar. It was then blessed by the priests present, Rev. Jiří Rajmund Tretera, Rev. 
Stanislav Přibyl and a representative of the Orthodox Church, Father Milan Kučera. 
This was followed by a book signing and friendly conversation over a glass of 
wine and some refreshments.

Record Number of Visitors to the Church Law Society Website
In July 2022, the Church Law Society’s website was visited by 980 users, an in-
crease of more than 186 % compared to the previous month. On average, visitors 
spent 1 minute and 2 seconds on the website. Almost a quarter of the visitors to 
our website searched for it themselves on the Internet. More than 65 % of users 
accessed it by clicking on a link which redirected them to the Society’s website. 
The remaining visitors got to the Church Law Society website in another way.

The Association for the Safeguarding of Churches at the Church Law Society
On 1st August 2022, the Association for the Safeguarding of Churches was esta-
blished at the Church Law Society. Its purpose is to stimulate interest in churches, 
chapels and other religious monuments, which are landmarks in towns and villages, 
add to the landscape and deserve the interest, support and help of both active church 
members and all residents in the area. We regret that in the present day various 
church institutions are transferring them to municipalities and other entities due 
to a lack of funding. Hopefully, this can be prevented in the future. After all, the 
stones have something to tell us. And a church itself is a testimony of faith. It is 
enough if Mass is celebrated there at least once a month, perhaps even by a priest 
on his own. From the experience of several of us in the leadership of the Church 
Law Society, we believe that this is of profound importance. We will post the 
results of the initiatives of the Association for the Safeguarding of Churches on 

http://spcp.prf.cuni.cz/organy-spcp/
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the Church Law Society’s website under the five local CLS groups and the five 
associations at the CLS.

Congratulations to Members of the Church Law Society
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., an employee at the Ministry of Regional Development 
of the Czech Republic and an expert in the field of funeral services, celebrated his 
50th birthday on 11th May 2022.

Rev. PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JC.D., O.Praem., assistant 
professor of church law at the Catholic Theological Faculty of Charles University 
and a judge at the Metropolitan Ecclesiastical Court of the Archdiocese of Prague, 
was appointed its Vice-Officialis on 19th May 2022.

Rev. prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Ph.D., OP, theologian 
and professor at the Pontifical University of St Thomas Aquinas (Angelicum) in 
Rome, turned sixty on 20th May 2022.

Associate Professor ThDr. David Tonzar, Th.D., bishop of the Prague Diocese 
of the Czechoslovak Hussite Church, turned fifty on 22nd May 2022.

Rev. Associate Professor ICDr. Miloš Pekarčík, PhD., canonist, parish priest – 
dean in the parish of Námestovo, judge at the Ecclesiastical Court of the Diocese 
of Spiš, celebrated his 50th birthday on 26th May 2022.

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., assistant professor in the Department of 
European Law at the Faculty of Law of Charles University, successfully completed 
the habilitation procedure and was appointed associate professor on 1st June 2022.

Jan Wolf, chairman of the Prague City Organisation of the KDU-ČSL (Peopleʼs 
Christian Party) and member of Prague City Council, who has been instrumental in 
the rebuilding of the Marian Column on the Old Town Square in Prague, celebrated 
his 50th birthday on 2nd June 2022.

On 7th June 2002, Associate Professor JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (International 
Law) and Associate Professor JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Civil Law) were appointed 
professors.

JUDr. ICLic. Nikolaus Hatiar from Bregenz (Vorarlberg) celebrated his 60th 
birthday on 11th June 2022.

Rev. Mgr. ICLic. Jan Kulíšek, parish priest of the Roman Catholic parish of 
Rataje near Kroměříž, celebrated his 50th birthday on 18th June 2022.

Rev. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha OPraem, parish priest of the 
Roman Catholic parish of the Church of Saints Peter and Paul in Prague-Radotín, 
celebrated his 50th birthday on 23rd June 2022.
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Prof. Dr. Karl Schwarz, dr. h. c., professor at the Evangelical Theological 
Faculty of the University of Vienna, celebrated his 70th birthday on 23rd July 2022.

Mgr. et Mgr. Ľubomír Augustin, a lawyer from Prague, celebrated his 50th 
birthday on 26th July 2022.

Mgr. Jakub Nagy is a Doctoral Student at the Faculty of Law of Charles 
University
On 1st July 2022, Mgr. Jakub Nagy, executive editor of Church Law Society 
periodicals, was admitted by the Dean of the Faculty of Law of Charles Univer-
sity to full-time doctoral studies (Ph.D.) in Theoretical Legal Sciences – Legal 
History and Roman Law. His specialisation is church law and his supervisor is 
Associate Professor Záboj Horák. We are delighted with this further addition to 
our research team.

Jakub Nagy, Záboj Horák


