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Čtvrtá dohoda o duchovní službě ve vězeňství publikována
Obdrželi jsme ACTA České biskupské konference č. 8, ročník 2013, v nichž je publikována
dohoda o duchovní službě mezi Vězeňskou službou České republiky, Českou biskupskou
konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR ze dne 21. listopadu 2013. Nová dohoda
nahrazuje dosavadní Dohodu o duchovní službě vyhlášenou dne 25. 8. 2008 nařízením
generálního ředitele Vězeňské služby č. 41/2008. Jde v pořadí již o čtvrtou dohodu o
duchovní službě v českém vězeňství (po dohodách z roku 1994, 1999 a 2008).
Znění nové dohody zavěsíme v nejbližších dnech na internetové stránky naší Společnosti
http://spcp.prf.cuni.cz/
Dohodu z roku 2008 jsme publikovali v Revue církevního práva č. 41–3/08 na s. 214–219.

Revue církevního práva č. 57–1/2014
V průběhu tohoto týdne provedla redakční rada a vedení redakce závěrečnou korekturu celého
čísla a dnešního dne byl upravený náhled odeslán do tisku. Lze očekávat, že výtisk bude
dohotoven v průběhu února t. r. a vzápětí doručen členům Společnosti, abonentům a autorům.
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