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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 10/2015/2 6. ročník         15. října 2015

 
 

Kurz církevního práva v JURIDIKU úspěšný  

Ve středu 14. října 2015 se na pražské právnické fakultě uskutečnil čtyřhodinový kurz  

Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR 
podle předpisů církevního práva. 

Organizátorem byl Ústav celoživotního vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy JURIDIKUM. Kurzu se zúčastnilo 12 zájemců, právníků i neprávníků, z celé 
republiky. Absolventi kurzu obdrželi diplom děkana fakulty. 

Přednášeli prof. J. R. Tretera a doc. Záboj Horák. 

 
Kurz sociálního učení církve 

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s., pořádá Kurz sociálního učení církve ve dnech 
24. října 2015 a 14. listopadu 2015, vždy od 9.00 do 13.05 hodin. Kurz se koná v budově 
Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc a je určen 
pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, charitě, politiky, studenty a akademické 
pracovníky. Program přikládáme a všem členům Společnosti pro církevní právo srdečně 
doporučujeme. 

Formulář pro přihlášku naleznete na internetových stránkách www.mska.biz nebo 
můžete přihlášku poslat na adresu mska@mska.biz. 

Účastnický poplatek činí 200 Kč a je možno jej uhradit bankovním převodem 
(č. ú.:1342357389/0800) nebo při registraci v hotovosti. 
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Zpráva z konference v Soluni 

Ve dnech 10. – 15. září 2015 se v řecké Soluni konala 22. konference Společnosti pro právo 
východních církví na téma Oikonomia, Dispensatio and Aequitas in the Life of the Church 
(Ikonomie, dispens a ekvita v životě církve). Setkání proběhlo v konferenčním centru 
Diakonia, kde měli účastníci zajištěno i ubytování. 

Konference začala ve čtvrtek 10. září řadou zdravic z úst představitelů řecké 
pravoslavné církve a krátkým koncertem místního pravoslavného pěveckého sboru. 
Následovala přednáška metropolity Messinie, prof. Chrysostoma (Savvatose) na téma 
ikonomie jako nástroje spásy v Písmu a u církevních Otců a jejích ekleziologických principů. 
Pak proběhla slavnostní večeře na počest přítomných hierarchů. 

Z bohatého programu budou uvedeny jen nejpodstatnější příspěvky. Druhý den 
proslovil přednášku dr. David Heith-Stade zaměřenou na typologii normativity a výjimek 
v kanonickém právu. Následoval příspěvek prof. dr. Gregoriose Papathomase k církevní 
ikonomii z hlediska terminologie a hermeneutiky. Na téma církevní ikonomie a kanonické 
spravedlnosti promluvil prof. dr. Dem. Pascov. Prof. dr. Konstantin Rus měl přednášku 
na téma dispenzování podle pravoslavného kanonického práva. Z katolického pohledu 
zhodnotil ikonomii a důvody nepřítomnosti její úpravy v CCEO prof. dr. Péter Szabó. 
Dr. Will Adam pak představil pohled na ikonomii a dispenzaci v právu anglikánské církve. 

Druhý konferenční den měli přednášku prof. dr. Patrick Valdrini na téma salus 
animarum v latinském kanonickém právu, následovaný příspěvkem prof. dr. Astrid Kaptijn 
o spáse duší v Kodexu kánonů východních církví. Jeho Eminence Francesco kardinál 
Coccopalmerio pak hovořil o nástrojích udělování dispenze v obou kodexech. O aplikaci 
církevní ikonomie v trestním právu podle svatých kánonů v rané církvi a v platném právu 
katolických východních církví měl příspěvek prof. dr. Demetrios Salachas. Následovaly 
přednášky na téma aplikace ikonomie u svátostí křtu, manželství, smíření a svěcení. 
Obzvláštní pozornost a zajímavou diskusi vyvolala přednáška prof. Pabla Geffaela 
ke katolickému pohledu na aplikaci ikonomie v rozpadlých manželstvích. 

V neděli – třetí den konference – připravili organizátoři pro účastníky výlet lodí kolem 
mnišské republiky Athos. 

Z čtvrtého dne konference lze zmínit přednášku dr. Floriana Schuppeho 
k ekumenickým důsledkům a mezím ikonomie a akribie a příspěvek prof. dr. Gregoriose 
Larentzakise k ikonomii v interkonfesním dialogu. Odpolední příspěvky se týkaly pojetí 
ikonomie u Bazila Velikého, Nikodéma Hagiority či Theodora Balsamona. 

Páteční den konference byl převážně věnován plenárnímu zasedání členů Společnosti 
pro právo východních církví. 

Jednacími jazyky byla angličtina, němčina a francouzština. Konference se zúčastnilo 
více než 50 zástupců z Evropy a Severní Ameriky. Jediným zástupcem České republiky byl 
ICODr. Jiří Dvořáček, nový člen Společnosti pro právo východních církví. 

 

Jiří Dvořáček 
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22. konference Společnosti pro právo východních církví, 

plavba okolo mnišské republiky Athos (12. září 2015). 
 

Slavnostní otevření nového foyer u dominikánů 
Zveme Vás na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného foyer barokního refektáře 
dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, které se bude konat 
dne 4. listopadu 2015 v 19.30 za přítomnosti provinciála dominikánů, A. R. P. Benedikta 
Mohelníka OP a Ing. arch. Josefa Pleskota, autora projektu. Vstup z Jilské ulice 7a. Pozvánku 
naleznete v příloze. 

 
Shromáždění ke Dni válečných veteránů 

Církev československá husitská, Pražská diecéze CČSH a Náboženská obec Praha 1 – Staré 
Město Vás zvou na slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů, k 97. výročí ukončení 
1. světové války a k 76. výročí úmrtí studenta Jana Opletala. Účast přislíbili zástupci Armády 
České republiky. Při této příležitosti se bude tradičně konat pobožnost Církve československé 
husitské v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v úterý 10. listopadu 2015 
od 17.00. Účinkuje Jana Jonášová – soprán, na varhany doprovází Bohumír Rabas. 

 
Vzpomínka na prof. Jana S. Kruliše-Randu 

Ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16.00 se u příležitosti úmrtí prof. Jana S. Kruliše-Randy 
uskuteční bohoslužba slova ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Po ní bude následovat 
položení květin u rodinné hrobky. 
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Gratulace členům Společnosti 

Dr. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity se na této fakultě 21. září 
2015 úspěšně habilitoval a byl jmenován mimořádným profesorem. 
 
ThMgr. MUDr. Šárka Cihelková, DiS, a JUDr. Michael Kučera uzavřeli dne 11. října 
2015 manželství v kostele svatého Mikuláše Církve československé husitské v Praze 1. 
 
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, člen 
Kněžské rady a Sboru poradců, prezident Akademie kanonického práva v Brně, byl s platností 
od 22. 10. 2015 jmenován I. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra 
a Pavla v Brně.  
 
R. D. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., farář ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 
a člen Kněžské rady, byl s platností od 22. 10. 2015 jmenován III. sídelním kanovníkem 
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Dne 17. 10. 2015 oslaví své 
50. narozeniny. 
 
6. 11. 2015 oslaví 55. narozeniny R. P. ThLic. ICLic. Maximilián Vladimír Filo, OPraem., 
farář v Bučovicích, soudní místovikář Diecézního církevního soudu a viceprezident Akademie 
kanonického práva v Brně. 
 

Revue církevního práva č. 62–3/2015 vytištěna 

Právě jsme obdrželi z tiskárny zprávu, že Revue byla vytištěna a zbývá ji pouze svázat. 
Expedici předpokládáme koncem příštího týdne. 
 

Termín setkání Společnosti pro církevní právo se blíží 

Dovolujeme si připomenout, že nejbližší večer Společnosti pro církevní právo se koná 
ve středu 25. listopadu 2015 od 17.00 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí 
v Praze na Starém Městě. Prosíme členy a příznivce, aby si rezervovali volno na toto 
významné setkání. 

 
Z nové literatury 

Aufklärung und Vorbeugung – Dokumente zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, 3. verbesserte Auflage, Arbeitshilfen Nr. 246, 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2014, 152 s. 
 
Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen in der pluralen Gesellschaft, 
Die deutschen Bischöfe Nr. 98, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2014, 
37 s. 
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FALADOVÁ, Adéla, Autorské právo v praxi, FCC Public, Praha, 2015, 64 s., ISBN 978-80-
86534-26-8. 
 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse, Die 
deutschen Bischöfe Nr. 95A, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2015, 28 s. 
 
CHADIMA, Martin, KAPPL, Miroslav, ŠTĚCH, Ondřej, Mezigenerační přenos základních 

křesťanských hodnot v kontextu sekulární společnosti, Gaudeamus, Hradec Králové, 2015, 
130 s., ISBN 978-80-7435-560-8. 
 
Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften apostolischen 
Lebens, Richtlinien für Verwaltung der kirchlichen Güter der Institute des geweihten Lebens 
uns der Gesellschaften apostolischen Lebens, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 
Nr. 198, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2014, 20 s. 
 
UHLE, Arnd (ed.), Kirchenfinanzen in der Diskussion, Aktuelle Fragen der 
Kirchenfinanzierung und der kirchlichen Vermögensverwaltung, Duncker & Humblot, Berlin, 
2015, 195 s., ISBN 978-3-428-14593-5, 

z obsahu: 
HIMMELSBACH, Michael, Öffentliche Finanzmittel im diözesanen Haushalt, 
Entwickelt und dargestellt am Beispiel des Erzbistums Freiburg, s. 153–172, 
MÜLLER-FRANKEN, Sebastian, Die öffentliche Finanzierung der 
Religionsgemeinschaften in Deutschland – unter besonderer Berücksichtigung der 
Staatsleistungen, s. 43–80, 
PULTE, Matthias, Kirchenrechtliche Vorgaben für Kirchenfinanzierung und kirchliche 
Vermögensverwaltung, s. 127–152, 
SCHON, Hermann J., Transparenz und Kontrolle der Kirchenfinanzen, Entwickelt und 
dargestellt am Beispiel des Erzbistums Köln, s. 173–194. 

 
Časopisy, periodika 

Law Briefs, Office of the General Counsel of the US Conference of Catholic Bishops, 
Washington, DC, 2015, 
August 2015, 
z obsahu: 

North Carolina Supreme Court Rules in Favor of School Voucher Program, s. 6–7, 
October 2015, 
z obsahu: 

Eighth Circuit Affirms Injunctive Relief for Non-Profit Plaintiffs Challenging HHS 
Mandate’s “Accomodation”, s. 2–3. 
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Moravsko-slezská křesťanská akademie 

pořádá 

Kurz sociálního u čení církve 
který se uskuteční 24. října a 14. listopadu 2015 od 9.00 do 13.05 hod v budově 
Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc 
s následujícím programem: 
 

Sobota 24. října 2015 

9.00 – 9.05  Mons. Jan Graubner – olomoucký arcibiskup 
     Přivítání a pozdravení účastníků 

9.05 – 9.50  Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc, Th.D.  
      Sociální nauka z pohledu fundamentální teologie 

9.50 – 10.35 ThLic. Michal Umlauf  
      Sociální nauka církve – integrální součást nauky o člověku  

10.35 – 11.20 Prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ 
     Povolání křesťana žít ve světě a sociální nauka církve 

11.20 – 11.35 přestávka 
11.45 – 12.20 Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. 
      Kompendium sociální nauky církve, trinitární teologie a soteriologie 

12.20 – 13.05 Doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. 
    Sociální aspekty v ekonomice: Proč církev zakazovala úrok?  
 
Sobota 14. listopadu 2015 

9.00 – 9.45   Doc. Petr Chalupa, Th.D.  
      Starozákonní východiska sociální nauky církve  

 9.50 – 10.35 RNDr. Gabriela Ivana Vlková Th.D., OP  
     Bohatství a chudoba v bibli 

10.35 – 11.20   ThLic. Jakub Doležel, Th.D. 
     Dvě větve církevní sociální mise – charita a církevní sociální nauka: smířená 

různost?“ 

11.20– 11.35 přestávka 
11.35 – 12.20 Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. 
     Sociální nauka a ochrana životního prostředí 

12.30 – 13.05 Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D, SDB 
     Postavení a význam rodiny v kontextu sociální nauky církve  
 
Kurz je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, studenty a akademické 
pracovníky. Účastnický poplatek činí 200,- Kč a je možno jej uhradit bankovním převodem 
(č.u.1342357389/0800) nebo při registraci v hotovosti. Registrace probíhá elektronicky 
mska@mska.biz nebo u paní Mgr. Orságové (orsagova@arcibol.cz) – bližší informace na 
www.mska.biz 



Dominikánská 8 – 
– místo vzdělání a kultury 
při klášteře sv. Jiljí v Praze 

Slavnostní 
otevření
nového foyer
barokního refektáře 
dominikánského kláštera
středa 4. listopadu 2015 v 19.30 hod.
vstup Jilská 7a
večer zahájí
Benedikt Mohelník OP
provinciál dominikánů

Josef Pleskot
autor návrhu
následuje přednáška
Prof. Rostislav Švácha
Dominikáni a barokní chrámy v českých 
zemích: Kostel sv. Michala v Olomouci
nové foyer rozezní
Michal Rataj
na rekonstrukci foyer se podíleli: AP atelier Josefa Pleskota: 
Michaela Zucconi, Jiří Trčka, Norbert Schmidt | osvětlení: Petr Žák | 
stavební firma: BAUREKON s.r.o., Lukáš Málek, Zbyněk Dusil | 
SDK konstrukce: Hnízdil & Tater | truhlářské práce: Vladimír Šváb, 
František Sklenář | stavební dozor: Marek Pavelec, Filip Boháč OP


