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6. ročník

1. května 2015

Akce Institutu aplikované etiky Katolické univerzity
v Ružomberku na televizní stanici Lux
Upozorňujeme na zprávu televizní stanice Lux z konference, kterou pořádala Katolická univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košicích, Institut aplikované etiky Alexandra
Spesze dne 9. dubna 2015.
TV Shot o konferenci naleznete na stránkách
http://www.tvlux.sk/archiv/listing/&type=date&day=16-4-2015 od 6. minuty
fr. Inocent Szaniszló OP

JUDr. Miloš Holub, Ph.D., přednášel pro faráře o dědickém právu
Člen pracovního výboru SPCP JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát a vyučující občanského
práva na Panevropské vysoké škole v Praze, přednesl na vikariátní konferenci III. pražského
vikariátu na pozvání okrskového vikáře ThLic. Miloše Szabo, Th.D., přednášku o pořizování
závěti s přihlédnutím k potřebám kněží Katolické církve. Přednáška se uskutečnila na katolické faře v Praze-Čakovicích dne 16. dubna 2015.
SPCP, Institut konfesního práva

II. symposium kanonického práva v brněnské diecézi
Ve dnech 20.–23. září 2015 se uskuteční II. symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposium vzal pod záštitu brněnský biskup J. E. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a organizuje ho Akademie kanonického práva. Hlavním přednášejícím bude J. Em. kard. Francesco
Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro legislativní texty a dále přednesou své přednášky
přední odborníci z oblasti kanonického práva z papežských úřadů a univerzit. Na programu
budou nejaktuálnější témata, vzešlá z podnětů papeže Františka a biskupské synody o rodině.
Předmětem studia bude urychlení procesu nulity manželství; svátostná důstojnost manželství;
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ekonomika soudu a možnost vedení bezplatného procesu. Symposium je určeno především
pro pracovníky církevních institucí, ale také pro další zájemce z řad kněží a laiků zapojených
v pastoraci či v oblasti práva.
Program symposia a bližší informace, včetně přihlášky, jsou k dispozici na webových
stránkách http://www.akademie.biskupstvi.cz/
Zájemci se mohou přihlásit do 17. 7. 2015.
Mgr. Bc. Zuzana Kubíková, moderátorka soudní kanceláře
Diecézního církevního soudu v Brně

Kalendář připravovaných akcí v oborech církevního a konfesního
práva v České republice
5. červen 2015 Olomouc
V pátek 5. června 2015 pořádají Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci a Společnost pro církevní právo, místní skupina Olomouc, mezinárodní konferenci
na téma 25 let od promulgace CCEO.
9. září 2015 Brno
Ve středu 9. září 2015 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně koná 21. konference Církev a stát, tentokrát na téma Církevní právnické osoby, kterou pořádá Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společnost pro
církevní právo, místní skupina Brno.
20.–23. září 2015 Vranov u Brna
V uvedené dny se uskuteční II. symposium, organizované Akademií kanonického práva
v Brně, na téma Urychlení procesu nulity manželství, svátostná důstojnost manželství, ekonomika soudu a možnost vedení bezplatného procesu.

Zpráva z ekumenicko-právní konference
Brenna (Polsko), 16.–17. 4. 2015
Ve dnech 16. – 17. 4. 2015 proběhla v Polsku (Brenna) mezinárodní ekumenicko-právní konference Religious Freedom Today – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious
Freedom Dignitatis humanae (Náboženská svoboda dnes – 50. výročí Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis Humanae), kterou pořádala Katedra kanonického práva a ekumenismu
teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci, Fakultou teologie University of Constanta (Rumunsko) a
Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovské univerzity. Konference se konala
v prostorách Rekolekčně-formačního centra v Brenné u polského Skočova. Jednacími jazyky
byly polština, němčina a angličtina. Na konferenci se shromáždilo asi 50 účastníků z okruhu
kanonistů, ekumenistů, konfesionalistů a jiných právníků včetně doktorandů, z několika církví
z Polska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Německa, Rakouska.
Na programu bylo celkem 20 referátů k tématu náboženské svobody, které byly prokládány diskusí. V prvním bloku vystoupil prof. Andrzej Czaja (Opolská univerzita)
s referátem o náboženské svobodě v učení římskokatolické církve a dr. Jerzy Sojka (Křesťanská teologická akademie v Krakově) o náboženské svobodě v nauce evangelické církve
augsburského vyznání. Příspěvek prof. Theodosia Petrescu (University of Constanta) o náboženské svobodě v Rumunsku bohužel přednesen nebyl pro neúčast přednášejícího a bude sou2

částí písemného výstupu z konference. Druhý blok tohoto dne moderoval doc. Stanislav Přibyl z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obsahoval příspěvky z německé jazykové oblasti: prof. Wilhelma Reese (Universität Innsbruck) Právo na náboženskou svobodu
v Rakousku: právní základy a nové směry a prof. Stephana Haeringa OSB (Universität München) Právo na náboženskou svobodu v Německu: právní ukotvení a aktuální tendence. Následná přenáška dr. Andrzeje Halemby z organizace Kirche in Not přiblížila situaci náboženské svobody na středním Východě na příkladu křesťanské menšiny v Egyptě. Příspěvek prof.
Nicolae Dury (University of Constanta) bude také zveřejněn pouze v periodiku a zabývá se
vývojem církevní autonomie v Rumunsku. Po přednáškách následovala společná večeře spojená s pokračující diskusí.
Druhý jednací den byl zahájen referátem prof. Piotra Ryguły (UKSW Varšava) o náboženské svobodě ve Španělsku, prof. Piotra Stanisze (KUL Lublin) o stejné problematice
v Itálii a prof. Pawła Sobzcyka (Opolská universita) o situaci v Polsku. O otázkách svobody
svědomí v českém právním řádu hovořil doc. Damián Němec OP (CMTF UP Olomouc), který
pak také moderoval následující blok příspěvků. V něm se dr. Witold Kania (Slezská universita
Katovice) zabýval náboženskou svobodou v díle amerického jesuity, teologa a koncilního
poradce Johna C. Murraye, dr. Volodymir Vakin (Pravoslavná akademie Volyň) rolí křesťanské svobody v sekularizované společnosti z pohledu pravoslavné církve a prof. Piotr Kroczek
(Univerzita Jana Pavla II Krakov) pohledem na pojem náboženské svobody v koncilní deklaraci o náboženské svobodě Dignitatis humanae a v polském právu. Některé původně plánované referáty sice pro neúčast autorů nemohly být předneseny, nicméně všechny příspěvky
z tohoto setkání budou publikovány v následujícím čísle periodika Ecumeny and Law, vydávaného jednou ročně Slezskou univerzitou v Katovicích.
Monika Menke

Úmrtí
Dne 11. dubna 2015 zemřel v Praze prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc., dlouholetý vyučující
právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí Katedry právních
dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ve svých přednáškách se zabýval
také problematikou dějin církevního a konfesního práva. Poslední rozloučení ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Stašnicích, konané 22. dubna 2015, vedl P. prof. JUDr. ICDr. Ignác
Antonín Hrdina, DrSc., OPraem.
Dne 27. dubna 2015 zemřel v Praze doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc., komtur rytířského řádu sv.
Silvestra papeže, emeritní pracovník Ústavu státu a práva Československé akademie věd,
přední český znalec středověkých dějin kanonického práva, zakládající člen Společnosti pro
církevní právo. Poslední rozloučení se koná v pátek 29. května 2015 ve velké obřadní síni
krematoria v Praze-Strašnicích.
Requiescant in pace!
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