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Pavel Landa osmdesátníkem 

Dne 2. ledna 2016 se dožívá slavného životního jubilea známý publicista a redaktor pan Pavel 

Landa, čestný člen Společnosti pro církevní právo a odborný poradce Revue církevního práva. 

Přejeme mu do další činnosti mnoho síly, požehnání a duševní svěžesti.  

 

Pan Pavel Landa na 63. večeru Společnosti pro církevní právo, konaném 14. listopadu 2011 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, při prezentaci jím iniciovaného a připomínkovaného 

Slovníku církevního práva. Za ním jeho paní a spolupracovnice redaktorka PhDr. Pavla 

Landová.                       Foto Záboj Horák 
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Profesor Tretera čestným členem ČKA 

 
V pátek 18. prosince 2015 předal Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident ČKA, 

profesoru JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi OP diplom čestného člena České křesťanské 

akademie za mimořádné zásluhy na poli církevního práva, jmenovitě při dlouhodobé 

vydavatelské činnosti uznávaného periodika Revue církevního práva. Akt předání diplomu se 

uskutečnil při zasedání akademického výboru České křesťanské akademie v Emauzském 

klášteře v Praze za účasti viceprezidentů a ředitelky akademie, ředitelů odborných sekcí 

a předsedů místních skupin z celých Čech a Moravy. Gratulujeme! 

 

 

Foto Michal Přibyl, Česká křesťanská akademie 

 

Novoroční statistika SPCP 

V roce 2015 bylo do Společnosti pro církevní právo  

 přijato 22 nových členů, 

 vystoupili 4 členové, 

 zemřeli 3 členové. 

Společnost pro církevní právo má k 1. lednu 2016 celkem 458 členů. 
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Ze zasedání akademického výboru ČKA 

Česká křesťanská akademie, z. s., má 1580 individuálních členů a pět kolektivních členů 

(Asociaci kolegií katolických lékařů, Vysokoškolské katolické hnutí Praha, Svatojosefskou 

jednotu Polička, Křesťanské sdružení ve Vsetíně a Společnost pro církevní právo, která plní 

funkci právní sekce ČKA). 

V Praze působí větší počet odborných sekcí ČKA podle jednotlivých vědních oborů, 

které pořádají vlastní přednášky a spolupůsobí při přípravě mnohostranně zaměřené vědecké 

revue Universum s bohatou fotodokumentací, která vychází čtyřikrát do roka. 

ČKA působí prostřednictvím svých 61 místních skupin v řadě měst a obcí České 

republiky. Pořádají pravidelně, často i měsíčně, odborné a populární přednášky, promítání 

filmů a prezentace výsledků vědeckého bádání pro širokou veřejnost, za účasti odborníků 

z celé republiky. Dvě místní skupiny působí v zahraničí (v Bruselu a na ostrově Nelson 

v Antarktidě).  

Informace o činnosti ČKA lze nalézt na adrese www.krestanskaakademie.cz. 

18. prosince 2015 byly do České křesťanské akademie přijaty nově založené místní 

skupiny Heřmanův Městec a Nové Město nad Metují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo šťastný 

a požehnaný nový rok 2015. 
 

Pracovní výbor SPCP 
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