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Pozvánka na konferenci Nejmenší z nás 2016
Pátý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskuteční
ve čtvrtek 13. října 2016 v aule Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
Hlavním zahraničním hostem bude Jeho Eminence Raymond Leo kardinál Burke, patron
Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, a člen
několika úřadů Římské kurie. Pan kardinál přednese příspěvek na téma Evangelium života a
nová evangelizace. Srdečně doporučujeme konferenci všem členům a příznivcům naší
Společnosti.
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Setkání korespondentů internetové databáze EUREL,
Lucemburk, září 2016
Ve dnech 28. – 30. září 2016 se na univerzitě v Lucemburku konala mezinárodní vědecká
konference na téma Správa a náboženství v Evropě. Konferenci uspořádalo vedení internetové
databáze EUREL, obsahující právní a sociologické informace o náboženských společenstvích
v členských zemích Evropské unie a v dalších evropských státech, ve spolupráci
s Výzkumnou skupinou pro evropskou správu (Research Group for European Governance)
Univerzity v Lucemburku.
Internetová databáze EUREL existuje od roku 2004. Je organizována výzkumným
centrem DRES (Droit, religion, entreprise et société) se sídlem ve Štrasburku, společné
výzkumné instituce Univerzity ve Štrasburku a francouzského Národního výzkumného centra
(Centre national de la recherche scientifique, CNRS). Na svých internetových stránkách
publikuje v angličtině a francouzštině aktuální informace o náboženských společenstvích
v členských státech EU a v dalších evropských zemích (http://www.eurel.info/?lang=en).
Zasedání konference se uskutečnila ve čtyřech panelech, které byly věnovány těmto
tematickým okruhům: vztah náboženských uskupení a místní veřejné správy, náboženská
společenství a příprava zákonodárství, vztah náboženských menšin a politiky, vztah
náboženství k debatám uvnitř politických stran a k přípravě jejich politiky. V obou
konferenčních dnech dopoledne a odpoledne se konala dvě paralelní zasedání, v nichž byly
předneseny příspěvky věnované výše uvedeným tematickým okruhům.
Na konferenci Českou republiku zastupovali prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj
Horák. S internetovou databází spolupracují již sedm let a pravidelně v ní uveřejňují
informace o českém konfesním právu a jeho změnách.

Kampus Limpertsberg Univerzity v Lucemburku, místo konání konference
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Zahájení akademického roku na pražských vysokých školách
Slavnostní
zahájení
akademického
roku
2016/2017 se v Akademické farnosti při kostele
Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu
uskuteční v úterý 4. října 2016. V tomto kostele
bude od 19.00 hodin slavena bohoslužba Veni
Creator Spiritus. Mši svatou celebruje Mons. prof.
PhDr. Tomáš Halík, Th.D., s dalšími zástupci
duchovenstva katolické církve na Univerzitě
Karlově.
Tradiční bohoslužbou Veni Creator
Spiritus bude zahájen nový akademický rok i na
Českém vysokém učení technickém, kde jako
rektor Akademické duchovní správy působí P. Ing.
Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D. Slavnostní
bohoslužbu bude celebrovat apoštolský exarcha
Řeckokatolické církve v České republice Mons.
Ladislav Hučko v kostele sv. Bartoloměje
ve středu 12. října 2016 ve 20.00 hodin.

Nový generální sekretář České biskupské konference
uveden do úřadu
Nastupující generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl CSsR byl v pátek 30. září 2016
uveden předsedou ČBK kardinálem Dominikem Dukou OP do své funkce. Navazuje tak na
svého předchůdce, dnešního plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba.
Kardinál Dominik Duka OP v úvodu dopoledního setkání poděkoval Stanislavu
Přibylovi za to, že přijal službu generálního sekretáře a litoměřickému biskupu Mons. Janovi
Baxantovi za to, že svého někdejšího generálního vikáře uvolnil pro tuto novou funkci.
Převzato z www.cirkev.cz

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: P. Jiří Rajmund Tretera OP. 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

3

