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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 11/2015/1 6. ročník 1. listopadu 2015

 
72. večer Společnosti pro církevní právo 

Dovolujeme si připomenout, že nejbližší, v pořadí již 72. večer Společnosti pro církevní právo 
z cyklu Působení práva ve společnosti a církvi se koná ve středu 25. listopadu 2015 od 17.00 
v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z ulice 
Jilské 7a). Přístup do refektáře je bezbariérový. 
 Na programu večera je prezentace knihy prof. Jiřího Rajmunda Tretery Církve a právo 

– Miscellanea, Výběr drobných prací z díla, která vyšla přednedávnem v nakladatelství Leges. 
S projevy vystoupí Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, metropolita arcibiskup 
pražský, primas český, JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D., šéfredaktorka nakladatelství Leges 
a další hosté. Barevný plakátek přikládáme v příloze a prosíme o jeho šíření. 

Prosíme členy a příznivce, aby si rezervovali volno na toto významné setkání. 

 

Rada vědeckých společností České republiky zasedala 

Dne 12. října 2015 se konalo v budově Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3, plenární 
zasedání Rady vědeckých společností České republiky, které projednalo a schválilo nové 
stanovy rady jako zapsaného spolku podle nového občanského zákoníku. 

Za Společnost pro církevní právo se zúčastnili předseda i místopředseda společnosti. 
Vedení rady poděkovalo naší Společnosti za účast při přípravě stanov. Děkujeme členu 
pracovního výboru Mgr. Stanislavu Pšeničkovi za vypracování připomínek. 
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Revue církevního práva  

Číslo 62–3/2015: toto závěrečné číslo letošního ročníku bylo členům Společnosti pro církevní 
právo a předplatitelům rozesláno Českou poštou dne 29. 10. 2015. Autorům byly autorské 
exempláře zaslány jako balíčky již 22. 10. 2015. 

Číslo 63–1/2016: rubrika Články je zaplněna. Otevřeny jsou dosud rubrika Anotace 

a recenze a rubrika Informace. 
Číslo 64–2/2016: k dosud dodaným článkům probíhá recenzní řízení. 

 
 

Z působení Hroznatovy akademie v Teplé 

Kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie zřízené Kanonií premonstrátů Teplá 
působí v prostorách jižního křídla kláštera, které v letech 2012–2015 prodělalo rozsáhlou 
rekonstrukci. Jeho cílem je prezentovat široké veřejnosti místo, ve kterém sídlí a jeho historii, 
nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro všechny, kdo rádi vytvářejí něco hezkého 
a chtějí se naučit něco nového, nadané mládeži i výtvarníkům a hudebníkům z regionu chce 
pomoci v rozvoji. 

Denně jsou prostory centra zpřístupňovány návštěvníkům v rámci poznávacích 
prohlídek, pro děti jsou připravovány workshopy a dílny, pořádáme koncerty a výstavy, 
prostory jsou poskytovány k pronájmu. 

 Podrobný popis a fotografie revitalizovaných prostor, které je možné si pronajmout, 
naleznete zde http://www.klastertepla.cz/images/a-pdf/Nabidka_prostor_bez_cen.pdf.  
 

 

Z návštěvy Hroznatovy akademie v Teplé. 

Foto Záboj Horák 
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Z nové literatury 

DALLA TORRE, Giuseppe, BONNET, Piero Antonio (eds.), Annali di diritto vaticano 2015, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, 280 s., ISBN 978-88-209-9627-7. 

MARTINEK, Michael a kol., Praktická teologie pro sociální pracovníky, 2. vydání, JABOK 
– Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha, 2010, 176 s., ISBN 978-80-
904137-6-4. 

ZIMMERMANNOVÁ, Marie, ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog, Karolinum, 
Praha, 2015, 264 s., ISBN 978-80-246-2962-9. 

 

Časopisy, periodika 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto internazionale, 
Sezione di Diritto ecclesiastico e Canonico, Milano, 2015, ISSN 1971-8543, 
z obsahu: 
n. 31/2015 (19 ottobre 2015), 

SAMMASSIMO, Anna, Il nuovo ordine pubblico concordatario, 20 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: plakátek k 72. večeru Společnosti pro církevní právo 
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Společnost pro církevní právo 

Vás zve 

na 72. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi, 

který bude věnován slavnostní prezentaci knihy 

 

Jiřího Rajmunda Tretery 

Církve a právo – Miscellanea 

Výběr drobných prací z díla, 

kterou vydalo Nakladatelství Leges v Praze. 

Prezentace se zúčastní 

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, 

metropolita arcibiskup pražský, primas český. 

Středa 25. listopadu 2015 od 17. hodin 

Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze  

(vchod z Jilské ulice 7a) 

 

 Na závěr setkání zveme na malé občerstvení. 

 

Akce se koná ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie. 


