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Mons. Tomáš Halík nositelem Templetonovy ceny 

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie, čestný člen 
Společnosti pro církevní právo, získal dne 13. března 2014 Templetonovu cenu. 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP řekl: „Udělení Templetonovy ceny Tomáši 
Halíkovi je pro českou církev i pro celou naši zemi významná a radostná událost. Ukazuje 
se tak, že střední Evropa není jen místem, kde bylo náboženství, teologie a myšlení obec-
ně v minulosti potlačováno, ale že zde byli a jsou lidé, kteří svým hlubokým myslitelským 
dílem dokáží oslovit nejen čtenáře české, ale i čtenáře v Evropě a také na jiných kontinen-
tech. Rád bych jménem svým i jménem celé biskupské konference Tomáši Halíkovi po-
gratuloval a poděkoval …“. 

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., nar. 1948, přednáší filozofii a sociologii nábožen-
ství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1990 je prezidentem České křes-
ťanské akademie a působí jako farář pražské Akademické farnosti. Za komunistického 
režimu byl aktivní v náboženském a kulturním disentu a patřil k nejbližším spolupracov-
níkům kardinála Tomáška. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 
kontinentů. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěří-
cími (1990) a papež Benedikt XVI. čestným prelátem Jeho Svatosti (2008). Je členem Ev-
ropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen 
doma i v zahraničí. 

Templetonova cena se uděluje od začátku 70. let minulého století. První laureátkou se v 
roce 1973 stala známá misionářka, humanitární pracovnice a katolická řeholnice Matka 
Tereza. V roce 2012 ocenění obdržel tibetský duchovní vůdce dalajlama a loni jihoafrický 
arcibiskup a bojovník proti apartheidu Desmond Tutu. Více na http://halik.cz. 
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68. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi 
V pondělí 24. března 2014 se uskutečnil v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. 
Jiljí v Praze 1, na Starém Městě, další večer uspořádaný Společností pro církevní právo v Pra-
ze v rámci uvedeného cyklu za přítomnosti několika desítek účastníků. Na téma  

Složitá situace svátosti biřmování ve světle současných církevních předpisů 

přednášel P. Benedikt Mohelník, Th.D., provinciál české provincie Řádu bratří kazatelů do-
minikánů, odborný asistent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyzdvi-
hl rozvoj pohledu na pořadí udělování svátostí křesťanské iniciace – křtu, biřmování a nejsvě-
tější Eucharistie – v průběhu dějin a zejména v období od Druhého vatikánského koncilu. 

V rozpravě vystoupilo více než deset diskutujících. Četné byly dotazy, i osobní svědectví a 
vzpomínky týkající se uvedeného tématu. Ovzduší celého setkání bylo plné hlubokého du-
chovního zaujetí. 

 

Pozvánka na valnou hromadu 
Společnosti pro církevní právo 

 
Opakujeme znovu pozvánku, kterou jsme uveřejnili již v Aktualitách z 1. března 2014. 
 
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se od 17.00 hodin v místnosti č. 243 v budově Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze koná valná hromada Společnosti pro církevní právo. 
 Program: 

1. Zpráva o činnosti Společnosti za poslední dva roky. 
2. Zpráva revizorů hospodaření. 
3. Provedení změn stanov Společnosti pro církevní právo ve světle nového občan-

ského zákoníku. 
4. Volba orgánů Společnosti na příští období. 

Přibližný konec valné hromady se předpokládá v 18.30 hodin. 
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Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně, 17. ročník, Dingir s.r.o., Praha, 
ISSN 1212-1371, 
č. 1/2014, 

z obsahu: 
MRÁZEK, Miloš, VOJTÍŠEK, Zdeněk, Nové registrace II., s. 4–7.  

 
Folia Theologica et Canonica, Szent István Társulat, Budapest, 2012, ISSN 2063-9635, 
č. I (2012), 

z obsahu: 
ERDİ, Péter, E’ peccato grave ogni delitto canonico?, s. 131–138, 
HAERING, Stephan, Das Verfahren zur Entlassung aus einem Ordensverband, s. 199–
216, 
HÁRSFAI, Katalin, Il diritto alla difesa nel processo di nullità matrimoniale dopo la 

Dignitas Connubii, 217–227. 
 
Právo – Ekonomika – Management, Čtvrtletník teorie a praxe společenských věd, Acade-
mia Economia, Zlín, ISSN 1804-3350, 
č. 4/2014, 

z obsahu: 
PŘIBYL, Stanislav, Ekumenismus jako právně uchopitelná hodnota, s. 7–19. 
 

 

Reakce na pomluvy a lži v tisku týkající se realizace zákona 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 

 

Upozorňujeme čtenáře, že s reakcemi církevních institucí na výše uvedenou kampaň se mo-
hou seznámit na internetových adresách 

http://www.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/cirkev-a-stat/ a http://www.sluzbaverejnosti.cz/ 

 

 

 
Krásné prožití zbytku postní doby a radostné Velikonoce všem členům a příznivcům Společ-
nosti pro církevní právo přeje 

 
pracovní výbor. 
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