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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 6/2016/1 7. ročník 3. června 2016

 

Pavel Konzbul jmenován biskupem 

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., dosavadní farář 

katedrální farnosti sv. Petra a Pavla v Brně, dlouholetý člen 

Společnosti pro církevní právo, byl dne 21. května 2016 

jmenován titulárním biskupem litomyšlským a pomocným 

biskupem v Brněnské diecézi. Biskupské svěcení (konsekraci) 

přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 29. června 2016 

ve 14.00 hod. 

 

 

7. justiční seminář v Hradci Králové 

Dne 23. května 2016 se v Hradci Králové uskutečnil 7. justiční seminář z kanonického práva 

pro členy církevních soudů české a moravské církevní provincie. Byl zahájen v katedrále 

Ducha svatého v Hradci Králové votivní mší svatou právě k Duchu svatému s prosbou o jeho 

dary při soudním rozhodování. Hlavním celebrantem byl soudní vikář Arcidiecéze pražské 

prof. Ignác Antonín Hrdina O.Praem., koncelebrovali generální vikář Královéhradecké 

diecéze prelát Mons. Josef Socha, soudní vikář Královéhradecké diecéze prelát Mons. Josef 

Růt, soudní vikář Litoměřické diecéze Dr. Michal Podzimek, soudní vikář Interdiecézního 

soudu pro Olomouckou arcidiecézi a Ostravsko-opavskou diecézi Dr. Libor Botek a další 

kněží – členové církevních soudů v Čechách a na Moravě. 

 Na semináři zazněla přednáška soudce pražského metropolitního soudu a učitele 

církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

doc. JUDr. Stanislava Přibyla Ph.D. JC.D, na téma Praktické zkušenosti z výslechů 

u církevního soudu a hodnocení výpovědí jako důkazního materiálu. Následoval referát 
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soudkyně plzeňského církevního soudu a přednášející kanonického práva na Fakultě 

právnické Západočeské univerzity v Plzni Mgr. Martiny Vintrové JC.D, OV, na téma 

Prohlášení neplatnosti manželství pro absenci kanonické formy versus princip „Ecclesia 

supplet“. V odpolední části semináře seznámil přítomné pražský soudní vikář prof. JUDr. 

Ignác Antonín Hrdina DrSc., O.Praem. s právními aspekty postsynodálního listu papeže 

Františka Amoris laetitia. Následně moderoval diskusi na téma Zkušenosti s novou procesní 

manželskoprávní úpravou. 

 Účastníky semináře přišel pozdravit královéhradecký sídelní biskup J. E. Mons. JUDr. 

Ing. Jan Vokál, JU.D, a udělil jim své požehnání. 

 

Antonín Ignác Hrdina 

  

Noc kostelů 2016 

V pátek 10. června 2016 večer bude veřejnosti otevřena významná část kostelů většího počtu 

církví v naší zemi. Každá farnost (sbor, náboženská obec), která se pro účast na akci rozhodla, 

připravuje svůj program představující množství koncertů, komentovaných prohlídek a návštěv 

jinak nepřístupných prostor (sakristií, kůrů), modlitby, společenská setkání, zahradní slavnosti 

apod. 

V loňském roce se Noci kostelů zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben v českých 

zemích a bylo zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů. V roce 2014 se poprvé 

do Noci kostelů zapojilo všech patnáct křesťanských církví, které jsou řádnými nebo 

přidruženými členy Ekumenické rady církví v České republice.  

Máme radost ze svědectví, které církve vydávají před světem a širokou veřejností 

o svém poslání. Přejeme úspěch a hojné požehnání i letošnímu ročníku a prosíme členy 

Společnosti pro církevní právo, aby hojně šířili o Noci kostelů informace ve svém okolí. 

Myšlenka Noci kostelů vznikla před 12 lety v Rakousku. Od té doby je realizována 

také v České republice, na Slovensku a v Estonsku. Srdečný pozdrav české Noci kostelů 2016 

poslal vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn OP. 

Podrobný program letošního ročníku ve všech krajích a diecézích v celé jeho pestrosti, 

včetně mnoha originálních nápadů, které nalezly v něm své uplatnění (např. poprvé i tramvaj-

kostel v Praze), naleznete na adrese: 

 

https://www.nockostelu.cz/. 

 

Publikace Religion and Law in the Czech Republic oceněna 

v soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově 

Již od roku 2010 je na Univerzitě Karlově v Praze pořádána soutěž vysoce kvalitních 

monografií. Jejich každoroční hodnocení dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi 

(komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) vytváří 

standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které jsou považovány za klíčové 

ve svých vědeckých oborech. 

https://www.nockostelu.cz/
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Před týdnem byl vyhlášen výsledek soutěže za rok 2016. Mezi 83 vybranými 

monografiemi s vročením 2014 se umístila kniha Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka 

Religion and Law in the Czech Republic, vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer 

v Nizozemí, na 33. – 39. místě. Tuto poctu lze považovat za vysoké ocenění nejen pro autory, 

ale také pro obor konfesního práva a jeho vyučování na vysokých školách. 

Mezi ohodnocenými díly jsou publikace autorů z Právnické fakulty UK (7), Katolické 

teologické fakulty UK (3), Evangelické teologické fakulty UK (1) a Husitské teologické 

fakulty UK (1). Autory a názvy všech 83 vyhodnocených děl naleznete na adrese: 

http://cuni.cz/UK-6826.html. 

 

Příprava 22. ročníku konference Církev a stát v Brně 

Jak jsme již informovali v předešlém čísle Aktualit, další ročník konference Církev a stát se 

koná 15. září 2016 v Brně. Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme 

prostřednictvím Konferenčního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a 

to do pátku 9. září 2016. Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím 

konferenčního systému do 2. září 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. září 2016. Přihlásit se je možné na webových 

stránkách konference: 

http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/prihlaska/. 

 

Trnavské právnické dny 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v  Trnave organizuje každé dva roky  medzinárodnú 

vedeckú konferenciu Trnavské právnické dni. Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 

otvára sekciu s témou Nová Európa – právo a náboženstvo. Rokovanie sekcie je zamerané 

na reflexiu právnych rámcov upravujúcich vzťahy štátov a náboženských spoločenstiev, 

nadnárodných organizácií. Očakávané sú príspevky zamerané na vzťah konfesného 

a cirkevného práva, problematiku zmluvných vzťahov medzi štátmi a náboženskými 

spoločenstvami, ekonomického zabezpečenia náboženských spoločenstiev a otázky ich 

právnej osobnosti. Viac informácií nájdete na webových stránkach konferencie: 

http://www.pravnickekonferencie.sk/sk/component/konferencie/91?view=konfsubmenu. 

 

Gratulace členům Společnosti 

Na zasvěcený svátek sv. Petra a Pavla dne 29. června 2016 oslaví 25. výročí svého kněžského 

svěcení P. Damián Němec OP, P. Jiří Sedláček CRV a P. Jiří Rajmund Tretera OP. 

Svěcení přijali společně v kostele sv. Michala v Olomouci z rukou arcibiskupa Mons. 

Františka Vaňáka a za přítomnosti tehdejšího provinciála dominikánů P. Dominika Duky OP, 

dalších řádových i diecézních kněží, řeholních sester a velkého počtu farníků z celé Moravy 

i z pražské farnosti sv. Jiljí. 

http://cuni.cz/UK-6826.html
http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/prihlaska/
http://www.pravnickekonferencie.sk/sk/component/konferencie/91?view=konfsubmenu
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Z nové literatury 

KRYSZTOFIAK, Piotr, Aksamitna Ewolucja, Przemiany w Czechach po aksamitnej 

rewolucji z chrześcijańskiej perspektywy, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów 

W drodze, Poznań, 2016, 256 s., ISBN 978-83-7906-056-6, 

z obsahu: 

TRETERA, Jiří Rajmund, Wstęp [Předmluva], s. 7–17. 

 

NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk, Encyklopedie menších křesťanských církví 

v České republice, Karolinum, Praha, 2015, 656 s., ISBN 978-80-246-3315-2. 

 

WINTR, Jan, ANTOŠ, Marek (eds.), Základní lidská práva a svobody, Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2015, 166 s., ISBN 978-80-87975-36-7, 

z obsahu: 

BURDA, Daniel, Výhrada svědomí, s. 35–43, 

NOVÁK, Marek, Co všechno lze úspěšně vydávat za náboženskou společnost?, s. 105–

114. 

 

Časopisy, periodika 

Studia theologica, Teologický časopis, Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská 

teologická fakulta, Olomouc, ISSN 1212-8570, 

č. 2/2015, 

z obsahu: 

JONOVÁ, Jitka, Působení biskupa Stanislava Zely v Arcidiecézní památkové radě, 

s. 240–249, 

NĚMEC, Damián, Význam svátečního, zvláště nedělního klidu z pohledu sociální nauky 

katolické církve, s. 127–151, 

č. 3/2015, 

z obsahu: 

KAŠNÝ, Jiří, Právní sbírky v Tóře, s. 1–26, 

č. 4/2015, 

z obsahu: 

NĚMEC, Damián, Právní stránka Husova procesu, s. 207–219. 
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