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Valná hromada
Po dvou letech se konalo 3. května 2016 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Byla podána zpráva o činnosti
za poslední dva roky, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise.
Ke dni valné hromady měla společnost 467 členů. Od poslední valné hromady
vstoupilo do Společnosti 52 nových členů, vystoupilo 12 členů, zemřelo 5 členů. Valná
hromada si připomenula jmenovitě zesnulé členy a uctila jejich památku.
Na závěr byly zvoleny orgány společnosti na příští období. S výsledkem je možno se
seznámit na internetových stránkách společnosti.
Záběr z valné
hromady Společnosti
pro církevní právo.
Foto Antonín Krč
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Uctění památky sedmistého výročí narození Otce vlasti
císaře a krále Karla IV.
Týž večer 3. května 2016 uspořádala Společnost pro církevní právo na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy přednášku pod názvem Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády
středověkého panovníka, kterou pronesl člen Společnosti pro církevní právo PhDr. ThLic.
Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V závěru svého vystoupení upozornil na seznam akcí, kterými Univerzita Karlova uctí
památku svého zakladatele, které lze nalézt na stránkách http://karel700.cuni.cz.

Biskupská konsekrace v Plzni
Mons. Tomáš Holub, dosavadní generální sekretář České biskupské konference a děkan
Královské kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě, papežem jmenovaný za diecézního
biskupa diecéze plzeňské, přijal 30. dubna 2016 v katedrále svatého Bartoloměje biskupskou
konsekraci. Šlo o první konsekraci biskupa v městě Plzni v dějinách.
Světiteli Mons. Tomáše Holuba byli arcibiskup pražský a primas český kardinál
Dominik Duka OP, emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský a diecézní biskup
řezenský Mons. Rudolf Voderholzer.
Nový plzeňský biskup se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a vysvěcen na kněze
28. srpna 1993 v Hradci Králové. Proslavil se jako jeden z prvních katolických vojenských
kaplanů sloužících v ozbrojených silách České republiky, a to v jednotkách, které se podílely
na mezinárodních mírových misích IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii v letech 1996 až 1997.
Jako první hlavní kaplan Armády ČR působil v letech 1998–2006.

Oslava narozenin Karla IV. v pražské katedrále
V sobotu 14. května 2016, v den 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., se slavila
v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze slavná mše svatá. Hlavním celebrantem
byl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český. Mši svatou
koncelebrovali další kardinálové, biskupové a kněží z domova i zahraničí.
Mše svaté se zúčastnili představitelé a zástupci dalších církví sdružených
v Ekumenické radě církví České republiky, prezident republiky, předseda Poslanecké
sněmovny PČR, předseda vlády České republiky, zástupci soudní, zákonodárné a výkonné
moci České republiky, jakož i několik panovníků evropských států a jejich zástupců.
Ve svém kázání kardinál Duka zdůraznil význam Karla IV., největšího českého
panovníka, pro evropskou spolupráci, rozšíření vzdělání a upevnění kooperace státu a církve
ve své době. Kázání ze mše svaté za Karla IV. lze najít na stránkách
http://www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-ze-mse-za-karla-iv/.

Navalis
Mimořádně úspěšné byly letošní oslavy zemského patrona sv. Jana Nepomuckého, které se
konaly v pondělí 16. května 2016 jak v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, tak na Karlově
mostě na řece Vltavě a v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí.
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Záběr ze 74. večera Společnosti pro církevní právo.
Foto Antonín Krč

První svazky Knižnice Revue církevního práva připraveny
S úmyslem vedení Společnosti pro církevní právo vydávat vedle Revue církevního práva
navíc neperiodickou řadu pod názvem Knižnice Revue církevního práva v počtu jedné až dvou
publikací ročně jsme již čtenáře seznámili. Knižnici bude společnost vydávat vlastním
nákladem a také sama distribuovat. Každý svazek bude mít náklad 300 výtisků a délku 100–
150 stran. Do knižnice budou statutární orgány Společnosti ve spolupráci s redakční radou
Revue církevního práva zařazovat úspěšné práce studentské vědecké odborné činnosti
a diplomové i postgraduální kvalifikační práce, které přinášejí do vědeckého světa nové
poznatky.
K publikaci v letošním roce byly vybrány tyto práce:
Svazek 1: Adam Csukás, Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi, Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú…
Svazek 2: Oldřich Nejdl, Právní postavení diecézních, vikariátních a farních rad
v římskokatolických diecézích v českých zemích.
Žádáme čtenáře, kteří mají o tyto jednotlivé publikace zájem, aby nám o tom podali zprávu
(e-mailem nebo obyčejnou poštou).
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Příprava 22. ročníku konference Církev a stát v Brně
Současný zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, je účinný již čtrnáct
let. Byl schválen v době, kdy politická reprezentace státu byla církvím a náboženským
společnostem nakloněna méně než dnes. Nyní se vztahy státu a církví postupně zlepšují,
k čemuž jistě přispěla i skutečnost, že stát konečně přijal kroky směřující k majetkovému
vyrovnání s náboženskými společenstvími. Dále byla provedena rekodifikace soukromého
práva. Občanský zákoník nyní obsahuje obecnou právní úpravu společnou pro všechny
právnické osoby.
Domníváme se, že ze všech těchto důvodů dozrál čas k úvahám o změně zákona
o církvích. Budeme rádi, pokud s námi o tom přijdete diskutovat na další ročník konference
Církev a stát, který se koná 15. 9. 2016 v Brně. Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení
přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, a to do pátku 9. 9. 2016. Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím
konferenčního systému do 2. 9. 2016, kdy je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku.
Z konference bude zpracován recenzovaný sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba
vložit do konferenčního systému do 20. 9. 2016.
Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.,
Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU v Brně

Gratulace členům Společnosti
Paní Jiřina Hůlková, dlouholetá pracovnice českých diplomatických služeb, oslavila
9. dubna 2016 své významné životní jubileum.
Plukovník R. D. Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR, oslavil 7. května 2016
své 40. narozeniny.
R. D. Mgr. Pavel Kryl, farář v Tasově, oslaví 22. května 2016 své 70. narozeniny.
A. R. P. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální vikář litoměřické diecéze, byl zvolen
novým generálním sekretářem České biskupské konference. Svého úřadu se ujme 1. října
2016.
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Bratislava, 2015, 1535 s., ISBN 978-80-7160-411-2,
z obsahu:
ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika, Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a zmeny
v procesoch nulity manželstva, s. 581–586.

Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc vydává
a elektronickou poštou rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3.
Redaktor: Jiří Rajmund Tretera. Redakční rada: Záboj Horák, Adam Csukás. E-mail: spcp@prf.cuni.cz.
Aktuality vycházejí dvakrát měsíčně. Starší čísla online na http://spcp.prf.cuni.cz/aktuality. ISSN 2336-5595

4

