AKTUALITY
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
PRAHA – BRNO – OLOMOUC
č. 12/2016/1

7. ročník

5. prosince 2016

Advent na Univerzitě Karlově
V druhý den letošního adventu, v pondělí 28. listopadu 2016, uspořádaly fakulty Univerzity
Karlovy a studentské spolky při těchto fakultách v prostorách Karolina na Ovocném trhu
v Praze tradiční akci Advent na Univerzitě Karlově. Jako vždy byl její součástí bohatý
program pro širokou veřejnost a s tím spojené otevření všech prostor Karolina po celé
odpoledne a večer pro každého zájemce.
Řadu čtyř přednášek o adventu v Císařském sále zahájil proděkan Katolické teologické
fakulty pro studium doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D., přednáškou na téma „Vlk bude
pobývat s beránkem“: Biblická adventní vize stále otevřená. Následovaly přednášky učitelů
Filosofické fakulty (v angličtině), Fakulty humanitních studií a Fakulty sociálních věd.
V historických prostorách Karolina se konala komentovaná prohlídka a v univerzitním
muzeu v gotickém sklepení prohlídka expozicí o dějinách univerzity v pěti tematických
blocích. Výstava v křížové chodbě Karolina byla obohacena o 13. aukční salon výtvarníků pro
Konto bariéry. Večer byl ve Velké aule Karolina uspořádán adventní koncert z díla Jiřího
Temla a Jakuba Jana Ryby.
Při adventním jarmarku ve dvoře Karolina byly otevřeny stánky jednotlivých fakult
a studentských spolků, při nichž byly veřejnosti představovány některé jejich aktivity
a uspořádány hry a soutěže.
U stánku Právnické fakulty se konala soutěž znalostí o adventu, Vánočních svátcích
a jejich historických souvislostech. Zájemci z řad studentů a veřejnosti odpovídali na otázky
připravené učiteli Právnické fakulty. Představena byla též Společnost pro církevní právo.
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Mgr. Jaroslav Prouza, prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák při soutěži na Adventním jarmarku
na dvoře Karolina 28. listopadu 2016 odpoledne se soutěžícími uchazeči o studium na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy.
Foto Antonín Krč

Připomínáme 75. večer SPCP v pondělí 12. prosince 2016
Jak jsme již oznámili v předcházejících Aktualitách, tradiční předvánoční setkání Společnosti
pro církevní právo se koná v pondělí 12. prosince 2016 od 17.00 hod. v barokním refektáři
dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, vchod přímo z ulice Jilské 7a.
Tématem večera je 800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů. Přednáší
P. Augustin Prokop OP, představený kláštera v Jablonném v Podještědí. Na závěr večera
zveme na rozhovor při víně a obložených chlebíčcích.

Pozoruhodné výročí platného Kodexu kanonického práva
Dne 25. ledna 1959, o svátku obrácení sv. apoštola Pavla, oznámil papež sv. Jan XIII. poprvé
své rozhodnutí opravit tehdy platný Kodex kanonického práva z roku 1917. O dvacet čtyři
roky později, zcela záměrně v den téhož svátku, 25. ledna 1983, vyhlásil papež sv. Jan
Pavel II. svou apoštolskou konstitucí Sacræ disciplinæ leges nový Kodex kanonického práva,
kterým nahradil předcházející. Účinnost nového kodexu byla stanovena na první adventní
neděli téhož roku, která tenkrát připadla na 27. listopad 1983. Protože advent začíná vždy
čtvrtou nedělí před slavností Narození Páně, pevně stanovenou na 25. prosinec, jeho délka se
rok od roku mění. Málokdy se stane, aby první ze čtyř adventních nedělí připadla na týž den.
To se ale stalo právě letos, kdy 27. listopadu 2016 byla opět první adventní neděle. A tak jsme
si připomněli třicáté třetí výročí účinnosti kodexu opět v neděli.
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Akademický výbor ČKA zasedal
V sobotu 3. prosince 2016 se konalo v Emauzském klášteře benediktinů v Praze pravidelné
pololetní setkání vedení České křesťanské akademie se zástupci ústředních sekcí i místních
skupin. Z celých Čech a Moravy přijelo více než 50 účastníků.
V úvodním referátu, který přednesl prezident ČKA Mons. Tomáš Halík, byla podána
zevrubná zpráva o činnosti Akademie za poslední pololetí. Podle přednesené zprávy má
Akademie v současné době 1241 individuálních členů v 62 místních skupinách,
5 kolektivních členů a 11 vědeckých sekcí.
Poté přednesli své zprávy ředitelé sekcí a předsedové místních skupin ze všech koutů
naší vlasti. Za právní sekci a Společnost pro církevní právo jako kolektivního člena ČKA
podal zprávu prof. Jiří Rajmund Tretera.
Bylo to nesmírně zajímavé a napínavé naslouchání zprávám o několika tisících
vzdělávacích akcích, které s nesmírnou vynalézavostí a smyslem pro rozmanitost vykonaly
jak ústřední, tak místní složky Akademie. Ani by se nechtělo věřit, jak rychle ty tři hodiny,
kdy zpráva střídala další zprávu v rychlém sledu, v živém tónu a s náležitou stručností,
uběhly.
Z vystoupení zpravodajů vyplývalo, že se stále více uplatňuje snaha konat osvětovou
činnost nejen v rámci široké křesťanské ekumeny na farách a charitách (diakoniích) církví
a církevních školách, ale „vyjít ven“, tedy i do prostor světských. Tedy nezapomínat
na potřebu, aby křesťané a církve vyzařovali svou víru a křesťanské hodnoty navenek.
V závěru zasedání byla přijata nově vzniklá místní skupina v Bošíně u Nymburka,
o jejímž ustavení a žádosti o přijetí podal zprávu její nastávající předseda, takže počet
místních skupin ČKA vzrostl na 63. S radostí jsme uvítali zřízení místní skupiny v místě sídla
Farního sboru Českobratrské církve evangelické, ustaveného již na počátku doby toleranční,
a to v roce 1783.
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