
1 
 

 
 

AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 9/2014                               5. ročník                                1. září 2014 
 
 

K úmrtí pana profesora Valentina Urfuse 
 

Jak jsme již informovali rozesláním smutečního oznámení, zastihla nás na sklonku srpna 
letošního roku neradostná zpráva: V neděli 17. srpna 2014 zemřel profesor Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy JUDr. Valentin Urfus, první porevoluční vedoucí katedry právních dějin, 
proděkan a v letech 1991–1994 děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Odešel na 
věčnost náhle, v nedělní podvečer, ve svém příbytku v Praze – Ruzyni, za přítomnosti svých 
nejbližších. 

Patřil k předním českým právním historikům a právním romanistům. Zasloužil se 
rozhodujícím způsobem o obnovu výuky církevního práva na českých právnických fakultách. 
Na pražské fakultě položil pro tuto výuku organizační základy již v lednu 1990. Od samého 
počátku dbal, podle jeho vlastních slov, o vyvážený poměr mezi výukou státního konfesního 
práva a právních systémů církevních, zejména práva kanonického. 

Pan profesor Urfus podpořil již v roce 1994 vznik Společnosti pro církevní právo a stal se 
jejím čestným předsedou. Poslední léta života žil především literární činností a péčí o rodinu. 
Věnoval se však i svým přátelům z let fakultní činnosti. Živě se zajímal o naši činnost a 
pomáhal i jako člen redakční rady Revue církevního práva. 

Se zesnulým jsme se rozloučili ve středu dne 27. srpna 2014 odpoledne pohřební mší svatou 
v basilice sv. Markéty v Praze – Břevnově. Mši svatou celebroval P. prof. JUDr. Jiří Rajmund 
Tretera OP, koncelebrovali P. převor Prokop Siostrzonek OSB a P. prof. JUDr. Ignác Antonín 
Hrdina, DrSc., OPraem. Přítomna byla početná rodina zesnulého a větší počet kolegů učitelů 
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zástupců akademických obcí českých vysokých škol, 
členů Společnosti pro církevní právo a osobních přátel. 

Osobní vzpomínky na pana profesora, jeho curriculum vitae a výběr hlavních spisů přineseme 
na stránkách nejbližšího čísla Revue církevního práva. 

Requiescat in pace. 
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Upřesnění dat jubilejního dvacátého ročníku konference  

Církev a stát na Právnické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně 

 
 

 
 
Konferenci pořádá Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo. Konference má jako obvykle 
celodenní ráz. Začíná ve čtvrtek 11. září 2014 v 10.00 hod., registrace účastníků od 9.30. 
Ukončení se předpokládá kolem 16.00 hod. Místem konání konference je, na rozdíl od 
loňského roku, opět budova právnické fakulty v Brně, Veveří 70, zasedací místnost děkanátu 
č. 109. 
 

Přihlášky k účasti lze ještě zasílat na adresu  
http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/. 
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Ze sympozia kanonického práva ve Spišské Kapitule –  

Spišském Podhradí 

 
Ve dnech 25.– 29. srpna 2014 se v prostorách kněžského semináře ve Spišské Kapitule 
uskutečnilo XVII. sympozium, svolané Slovenskou společností kanonického práva. 
Sympozium řídil jako obvykle Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 

Tradice konat toto týdenní sympozium o církevním kanonickém právu manželském a 
procesním na Spiši vždy koncem srpna byla založena roku 1991. V prvním desetiletí své 
existence se sympozium konalo každoročně, nyní bývá svoláno jednou za dva roky. 

Letošního ročníku se zúčastnilo více než sto představitelů vědy a praxe ze Slovenska a 
českých zemí. Hlavním tématem byla instrukce Papežské rady pro legislativní texty Dignitas 

connubii z 25. ledna 2005. 

Také naše Společnost pro církevní právo a české církevní soudy byly zastoupeny více než 30 
členy. Z učitelů církevního práva na českých vysokých školách se sympozia zúčastnili doc. 
Stanislav Přibyl, doc. Damián Němec, doc. Záboj Horák, dr. Libor Botek, dr. Karel Orlita, dr. 
Monika Menke, dr. Jiří Dvořáček. 

Podrobnější zprávu přineseme v Revue církevního práva č. 59 – 3/2014. 

 

 
 

Z Garden Party na závěr sympozia ve Spišské Kapitule dne 28. 8. 2014: 

zleva Mons. Dr. Tibor Hajdu, Mons. prof. Ján Duda, doc. Záboj Horák, 

v pozadí Mons. František Čitbaj 

Foto Ján Kuboš 
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Přijetí nových členů SPCP a přihlášení nových předplatitelů RCP 

 
V průběhu měsíce srpna letošního roku se přihlásilo a při poradě pracovního výboru dne 1. 9. 
2014 má být do společnosti přijato devět nových členů z českých zemí i ze Slovenska. V téže 
době se přihlásili dva noví předplatitelé časopisu. Společnost pro církevní právo má 
k dnešnímu dni 440 členů. Revue církevního práva má 62 dalších předplatitelů. Zbytek 
nákladu je rozesílán knihovnám jako povinné výtisky a na další pracoviště a přátelům 
společnosti jako dar. Celkový náklad činí 850 výtisků. 

 
 

Revue církevního práva č. 59–3/2014 připravena k sazbě 

K dnešnímu dni je zpracován celý text podzimního čísla, čeká se ještě na zprávu z nastávající 
brněnské konference. Sazba, závěrečné korektury a předání do tiskárny se plánuje v průběhu 
tohoto měsíce. 

 
Připravované konference z našeho oboru 

 
Konference De Processibus Matrimonialibus 2014 v Augsburku 

Tak jako loňského listopadu se i letos v Augsburku sejde konference, nesoucí název 
církevněprávního časopisu De Processibus Matrimonialibus. Obdrželi jsme pozvánku od 
Prof. Dr. Dr. Elmara Güthoffa, ordináře pro církevní právo na Klaus-Mörsdorf-Studium für 
Kanonistik, Katholisch-Theologische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Konference se koná od 27. do 28. listopadu 2014 v Augsburku. Další podrobnosti naleznete 
na internetové adrese 

http://www.kthf.uni-augsburg.de/de/dpm/jahrestagung/Tagung-2014.html#DPM%202014 

Prosíme členy a příznivce naší Společnosti, kteří se pro účast na uvedené konferenci 
rozhodnou, aby nás o tom laskavě zpravili. Budeme potěšeni, když dostaneme také zprávu o 
průběhu konference. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že konference je velkým přínosem zvláště 
pro pracovníky církevních soudů. 

 
 

Jménem pracovního výboru SPCP 
 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP, předseda a 

doc. JUDr. Záboj Horák, Ph. D., místopředseda. 
 
 
 
 
 
Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj SPCP Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou 
rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: spcp@prf.cuni.cz, web: 
http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou až dvakrát měsíčně (nejméně 12 krát do roka), 
mimořádná čísla a doplňující materiály příležitostně. Starší čísla online na http://spcp.prf.cuni.cz/aktual.htm. 


