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Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP
Další večer Společnosti pro církevní právo v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi,
tentokrát sedmdesátý pátý, je připraven na pondělí 12. prosince 2016. Sejdeme se opět
v 17.00 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě.
Během večera bude předána stříbrná medaile Společnosti pro církevní právo členu pracovního
výboru Společnosti pro církevní právo a redakční rady Revue církevního práva doc. JUDr.
Stanislavu Přibylovi, Ph.D., Th.D., IC.D., u příležitosti jeho 50. narozenin.
Spolu s členy Řádu bratří kazatelů – dominikánů vzpomínáme na významnou událost, k níž
došlo 30. prosince 1216. K tomuto dni papež Honorius III. potvrdil založení řádu. Rozhodli
jsme se svůj 75. večer zasvětit vzpomínce na toto jubileum.
Přednášku na téma

800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů
pronese

P. Augustin Prokop OP,
dlouholetý novicmistr československé provincie řádu a převor pražského konventu, nyní
představený kláštera v Jablonném v Podještědí.
Následovat bude diskuse. Druhá část večera bude pokračovat rozhovorem při malém
občerstvení. Předpokládané ukončení plánujeme ve 20.00 hodin.
Plakátek, který naleznete v příloze, můžete laskavě použít k propagaci večera.
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Gratulace členům Společnosti
R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., vyučující církevního práva na
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, soudce Metropolitního církevního soudu
v Praze a rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově, oslavil 18. listopadu
2016 své 50. narozeniny.
JUDr. Václav Král, přední český advokát a publicista, oslaví dne 29. listopadu 2016 své
90. narozeniny.

Z oslavy, kterou na počest doc. Stanislava Přibyla
uspořádal pracovní výbor SPCP dne 19. listopadu
2016 v restauraci Hot Pepper Pub v PrazeVršovicích.
Foto Záboj Horák

Revue církevního práva č. 65–3/2016 rozeslána
Poslední letošní číslo Revue církevního práva bylo rozesláno členům Společnosti pro církevní
právo a předplatitelům v pátek 18. listopadu 2016. Pokud někomu časopis nedošel, prosíme,
aby nám to neprodleně oznámil, včetně své aktuální adresy.
Autory článků i knižních recenzí prosíme, aby nepolevovali v tvořivosti a zasílali nám své
příspěvky do dalších čísel. Od ledna vychází náš časopis čtyřikrát ročně, a to v nákladu
zvýšeném z 900 na 1000 výtisků.
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Redaktor Revue církevního práva Adam Csukás před rampou České pošty v Poděbradské
ulici Praze 9 – Vysočanech při distribuci Revue církevního práva.
Foto Záboj Horák
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Společnost pro církevní právo
Vás zve

na 75. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi.
Přednášku na téma

800. výročí potvrzení
Řádu bratří kazatelů – dominikánů
pronese

P. Augustin Prokop OP,
představený dominikánského kláštera v Jablonném.
Stříbrnou medaili Společnosti pro církevní právo převezme

R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.
Pondělí 12. prosince 2016 od 17. hodin
Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze
(vchod z Jilské ulice 7a)
Na závěr setkání zveme na malé občerstvení.

