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Návštěva v trapistickém opatství Matky Boží v Novém Dvoře 

13. července 2015 přijali předseda a místopředseda SPCP pozvání k návštěvě kláštera bratří 

trapistů (cisterciáků přísnější observance) Nový Dvůr v obci Dobrá Voda u Toužimě. České 

opatství bylo založeno roku 2002 z opatství Sept-Fons ve střední Francii a vybudováno 

na ruinách hospodářského dvora tepelského kláštera premonstrátů. Při návštěvě jsme byli 

osloveni živou zbožností a hlubokým svědectvím stále rostoucí mnišské komunity, která je 

v současnosti jednou z největších v Čechách. 

 

 
 

Foto Záboj Horák 
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Zemřel Theobald hrabě Czernin z Chudenic 

12. července 2015 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 79 let příznivec Společnosti pro 

církevní právo hrabě Theobald Czernin. Pohřební obřady v Dymokurech 28. července 2015 

vedli Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský a Zdeněk Filip 

Lobkowicz, OPraem, opat tepelský. Kázal Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský. 

Za zesnulého bude ve středu 5. srpna 2015 v 17.30 sloužena zádušní mše svatá 

v kostele Panny Marie pod Řetězem Suverénního řádu maltézských rytířů na Malé Straně, 

Lázeňská 2, v Praze. 

 

Setkání s prof. Markétou Trimble Landovou 

30. července 2015 se v Praze setkali prof. J. R. Tretera a doc. Z. Horák s prof. Markétou 

Trimble Landovou, dlouholetou spolupracovnicí Společnosti pro církevní právo, o jejímž 

jmenování řádnou profesorkou Nevadské univerzity v Las Vegas jsme informovali 

v předcházejícím čísle Aktualit. 

Setkání se zúčastnil také její otec, publicista Pavel Landa, čestný člen Společnosti pro 

církevní právo, dříve redaktor a dnes odborný poradce Revue církevního práva. 

 

 

Kalendář připravovaných akcí v oborech církevního a konfesního 
práva v České republice 

Přinášíme aktuální informace o konání konferencí a kongresů z oborů církevního 

(kanonického) práva a konfesního práva v září 2015 v České republice. 

 

9. září 2015 Brno 
Ve středu 9. září 2015 se 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. 

Podrobnější informace naleznete na http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/. 

 

20.–23. září 2015 Vranov u Brna 
Od neděle 20. září do středy 23. září se uskuteční II. symposium, organizované Akademií 

kanonického práva v Brně, tentokrát na téma Urychlení procesu nulity manželství, 
svátostná důstojnost manželství, ekonomika soudu a možnost vedení bezplatného 
procesu. Bližší informace a údaj o přihláškách naleznete na internetové stránce 

http://www.akademie.biskupstvi.cz/. 
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