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V srpnu 2016 se opět koná sympozium kanonického práva
ve Spišské Kapitule – Spišském Podhradí
Slovenská společnost kanonického práva připravila na dny 22. – 26. srpna 2016 své
18. vědecké sympozium, jehož program naleznete na internetových stránkách
http://sskp.kapitula.sk/2016/06/program-xvii-sympozia-kanonickeho-prava/

Mše svatá k desátému výročí úmrtí Pavla Grimmiga
31. července tomu bude 10 let, co byl na věčnost odvolán náš blízký spolupracovník
a zakládající člen Společnosti pro církevní právo A. R. D. Pavel Grimmig, děkan Kolegiátní
kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně, obhájce svazku Interdiecézního soudu
v Praze, farář u sv. Michaela Archanděla v Praze–Podolí.
Mši svatou na poděkování za jeho kněžskou službu bude v neděli 17. července 2016 v 16.00
hodin sloužit v kostele svatého Palmácia na Karlštejně současný děkan Josef Pecinovský
a ostatní kanovníci karlštejnské kapituly.

Stříbrné kněžské jubileum členů SPCP
Mezi pěti řeholníky, kteří přijali dne 29. června 1991 v olomouckém chrámu sv. Michaela
Archanděla z rukou arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka kněžské svěcení, jsou i tři členové
naší Společnosti pro církevní právo: P. Damián Němec OP, P. Jiří Sedláček CRV a P. Jiří
Rajmund Tretera OP. S radostí vzpomínáme na tuto událost.
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XXIV. Karlovarské právnické dny – pokračování
Ve své zprávě z minulých Aktualit SPCP pokračujeme vzpomínkou na závěr druhého dne
konference, kdy byly při slavnostní recepci v hotelu Imperial vyhlášeny výsledky každoroční
soutěže pořádané Společností Karlovarské právnické dny a předány ceny. Cena za nejlepší
právnický časopis byla udělena společně pro Českou republiku a Slovenskou republiku. První
místo získal Bulletin advokacie, druhé místo získaly Právní rozhledy, třetí místo Ars Notaria
(Bratislava). Z dodatečné zprávy o umístění časopisů na dalších místech jsme se dozvěděli, že
Revue církevního práva obsadila páté místo mezi 32 soutěžícími. Všem, kdo pro nás
hlasovali, vyjadřujeme tímto svůj srdečný dík.

Hotel
Thermal
v Karlových
Varech, v němž se konala pracovní
zasedání kongresu Karlovarské
právnické dny.
Foto Záboj Horák
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Gratulace členům Společnosti
R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D, Th.D., soudce Metropolitního soudu v Praze
a docent církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, byl ke dni 1. 7. 2016 jmenován rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Praze na Karlově.
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, sídelní kanovník Katedrální kapituly sv. Štěpána
v Litoměřicích, dosavadní biskupský vikář po pastoraci, byl ke dni 1. 7. 2016 jmenován
generálním vikářem diecézního biskupa litoměřického.
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