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Valná hromada SPCP
Jak jsme již oznámili v internetovém zpravodaji Aktuality č. 2/2016/2 z 8. února 2016 a na
internetových stránkách Společnosti, pracovní výbor svolal pravidelné zasedání valné
hromady Společnosti pro církevní právo
na úterý 3. května 2016 v 17.00 hodin
do místnosti č. 243 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7.
Všechny členy i příznivce Společnosti pro církevní právo srdečně zveme.

74. večer SPCP
Pracovní výbor se usnesl spojit valnou hromadu se sedmdesátým čtvrtým večerem
Společnosti pro církevní právo z cyklu Působení práva v církvi a společnosti, jenž se bude
konat týž večer 3. května 2016. Při tomto večeru, konaném hned po skončení valné hromady,
oslavíme sedmisté výročí narození Otce vlasti císaře a krále Karla IV., které připadá na
letošní květen. Přednášku na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého
panovníka pronese člen Společnosti pro církevní právo PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek,
Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Také na tuto akci srdečně zveme všechny členy i příznivce Společnosti pro církevní
právo, studenty i širokou veřejnost. Barevný plakátek přikládáme k těmto Aktualitám
a prosíme všechny, kdo mají k tomu možnost, aby jej vyvěsili na příhodných místech.
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Vzpomínka na 73. večer SPCP
Podrobnou zprávu o 73. večeru Společnosti pro církevní právo, který se konal v úterý
5. dubna 2016 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze, jsme již podali
v našem měsíčníku Newsletter No. 4/2016 z 8. dubna 2016. Připomněli jsme si přednášku
doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., IC.D., na téma Význam oboru konfesního práva,
i prezentaci nové knihy J. R. Tretery a Z. Horáka Konfesní právo, Leges, Praha, 2015.

Štěpán Korenec hraje na 73. večeru SPCP výběr z klasického repertoáru.
Foto Antonín Krč

Dnes ve Vršovicích: mše svatá za právníky a pro právníky
Dnešního dne, tj. 15. dubna 2016, se slaví v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích, v 18.00
hod. mše svatá, za účasti studentů a učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Mši svatou
celebruje P. Jiří Rajmund Tretera OP a obětuje ji za studenty a učitele všech právnických
fakult.

Mitis Iudex, kanonicko-pastorační kurz v Římě, květen 2016
Od 2. do 5. května a od 16. do 19. května 2016 se na Papežském institutu Jana Pavla II.
v Římě koná Corso di Aggiornamento Canonico Pastorale sulle Nuove Procedure di Nullità
Matrimoniale. Bližší informace na https://consociatio2.files.wordpress.com/2016/03/mitisiudex-depliant-2015-10-23-definitivo.pdf.
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Olomoucké právnické dny, květen 2016
Ve dnech 19. a 20. května 2016 se na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
koná X. mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny. Bližší informace,
včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky, naleznete na www.opdny.upol.cz.
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, zve pracovníky
našich oborů ke spolupráci v sekci teoretické, jejíž téma zní Právo a hodnoty.

Karlovarské právnické dny, červen 2016
Ve dnech 16. až 18. června 2016 se v hotelu Thermal v Karlových Varech koná XXIV.
konference Karlovarské právnické dny. Bližší informace naleznete na webových stránkach
KJT na http://www.kjt.cz/cs/2016/. Součástí konference je vyhlášení výsledku soutěže
o nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice v období 2015–2016. Anketní
lístek lze vyplnit prostřednictvím internetu na adrese http://www.kjt.cz/cs/2016/anketa.php.
K platnému hlasování je třeba vybrat nejméně dva časopisy.

Konference o náboženské svobodě, Wałbrzych, září 2016
Ve dnech 13. a 14. září 2016 se na Státní vyšší odborné škole Angela Silesia ve Wałbrzychu
koná mezinárodní konference na téma Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie.
Bližší informace naleznete na http://www.pwsz.com.pl/wydarzenie/wymiary-wolnoscireligijnej-we-wspolczesnej-europie/.

Oslava 700. výročí narození Karla IV. – mše svatá za vlast
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, zve klérus, řeholníky
a všechen lid Arcidiecéze pražské k oslavě 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.
Oslavy vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast, kterou bude otec kardinál celebrovat za účasti
nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 14. května 2016 v 11.00 hod. Pozvání ke
koncelebraci přijali arcibiskupové a biskupové zemí spjatých s karlovskou tradicí.
Převzato z věstníku Acta Curiæ Archiepiscopalis Pragensis č. 4/2016

Národní pochod pro život, Praha 2016
V sobotu 2. dubna 2016 se v Praze uskutečnil za mimořádné účasti křesťanů všech vyznání
šestnáctý Národní pochod pro život. Průvodu městem předcházela bohoslužba v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka
OP. Pochodu, žádajícímu zákaz umělých potratů, se každoročně účastní stále rostoucí počet
obhájců práva na život ze všech generací, včetně mladých lidí a dětí.
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„Jestliže zabíjíme nenarozené děti, troufnu si říci, že to je větší teror a hroznější neštěstí než
atentáty poslední doby,“ prohlásil pan kardinál na svém blogu uveřejněném na adrese
http://blog.aktualne.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=27198.
Pochod pro život je provázen heslem Nesoudíme, pomáháme. Projekt pomoci ženám, které
otěhotněly nečekaně: viz http://nesoudimepomahame.cz/.

Národní pochod pro život 2016
Foto: Lucie Horníková, www.clovekavira.cz

Konsekrace katolického biskupa v Plzni
V sobotu 30. dubna 2016 při slavné mši svaté, která začíná v 10.30, bude v plzeňské katedrále
sv. Bartoloměje konsekrován nový diecézní biskup Mons. Tomáš Holub. Hlavním světitelem
bude arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP, spolusvětiteli budou emeritní biskup
plzeňský Mons. František Radkovský a řezenský biskup Mons. Rudolf Voderholzer.

Mše svatá za živé a zahynuvší hasiče
se u příležitosti Dne hasičstva o sv. Floriánu, patronu hasičů, slaví v katedrále svatého Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze 4. května 2016 v 18.00. Celebruje pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP.
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Letošní svatojanské slavnosti NAVALIS
Připomínáme, že jako každoročně se i letos konají na hladině Vltavy pod Karlovým mostem
slavnosti k poctě svatého Jana Nepomuckého, patrona České země. Bližší informace
o pestrém programu, který začíná ve 12.00 mší svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého na
Skalce a končí v 22.15 barokním ohňostrojem, naleznete na stránkách http://www.navalis.cz/.

Volba nového biskupa Starokatolické církve ČR
V souladu s Ústavou Starokatolické církve v ČR odchází současný biskup-ordinář
Starokatolické církve v ČR ThMgr. Dušan Hejbal dne 16. července 2016 do emeritury
a přestává vykonávat funkci biskupa-ordináře.
Za účelem volby nového biskupa se ve dnech 7. – 9. dubna 2016 sešla v klášteře
premonstrátů v Želivě 49. řádná synoda Starokatolické církve v ČR. Za účasti 55 delegátů
z řad duchovních i laických zástupců farních a filiálních obcí a Synodní rady, po slavení
Eucharistie s prosbou o pomoc a působení Ducha svatého, po rozpravě a náležitém uvážení
byl tajnou volbou ve třetím kole předepsanou třípětinovou většinou zvolen
R. D. PhDr. Pavel Benedikt Stránský, farář Starokatolické církve v ČR ve Zlíně.
Své funkce se nově zvolený biskup ujme dne 17. července 2016. O jeho vysvěcení budou ve
shodě s čl. 8 Statutu starokatolických biskupů sdružených v Utrechtské unii požádáni
biskupové sesterských starokatolických církví v zahraničí. Biskup Starokatolické církve v ČR
je zároveň biskupem-ordinářem pro anglikánské věřící na území ČR.
Autor zprávy: ThDr. Petr Jan Vinš, Biskupský ordinariát Starokatolické církve v ČR

Gratulace členům Společnosti
JUDr. Michal Krýsl z advokátní kanceláře JUDr. Miloslava Krýsla v Plzni složil 7. dubna
2016 státní rigorózní zkoušku na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a obhájil
rigorózní práci na téma Právní úprava financování církví a náboženských společností českým
(československým) státem od roku 1948 do současnosti.
P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm., soudní místovikář a biskupský delegát pro
zasvěcený život v Brněnské diecézi, oslaví 22. května 2016 své 65. narozeniny.
R. D. Mgr. Pavel Kryl, farář v Tasově, oslaví 22. května 2016 své 70. narozeniny.
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Společnost pro církevní právo
Vás zve na

valnou hromadu Společnosti pro církevní právo
a na

74. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti.
Přednášku na téma

Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády
středověkého panovníka
pronese

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.,
z Ústavu světových dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Úterý 3. května 2016 od 17. hodin
Právnická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7,
místnost č. 243 ve 2. poschodí, u sochy sv. Iva, patrona právníků.

