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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 12/2016/2 7. ročník 21. prosince 2016

 

První svazek Knižnice je na světě! 

Dne 16. prosince 2016 došel z tiskárny první svazek 

Knižnice církevního a konfesního práva, jejíž 

založení Společnost pro církevní právo jakožto 

vydavatel již vícekrát avizovala. Autorem knihy 

Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku 

a Podkarpatskej Rusi, Trpký život kňaza, ktorému 

z ložného chlieb napečú… je Adam Csukás, tajemník 

Společnosti pro církevní právo a redaktor Revue 

církevního práva. Kniha má 168 stran. Monografii 

recenzovali a předmluvou opatřili prof. Jiří Rajmund 

Tretera a doc. Záboj Horák. Monografie pojednává 

o ložném (koblině a rokovině), tedy o souboru 

církevních dávek a polních prací, kterými byli 

povinni slovenští a podkarpatoruští farníci vůči 

svým duchovním. Kniha přináší nový pohled 

na ekonomický a právní život slovenské 

a podkarpatoruské katolické farnosti v době od 80. let 19. století až do roku 1949. 

 Několika desítkám zájemcům, kteří si knihu objednali, bude zaslána v průběhu příštích 

týdnů. Prosíme další členy a příznivce Společnosti pro církevní právo, kteří mají o tuto knihu 

zájem, aby se přihlásili e-mailem na adrese spcp@prf.cuni.cz a uvedli svou korespondenční 

adresu. Jednotlivé svazky Knižnice zasíláme bezplatně s prosbou o zaslání daru ve výši 

nákladů na tisk knihy a poštovné. V případě tohoto svazku se jedná o částku ve výši 200 Kč 

(7 €). Platební údaje budou vloženy do knihy. Druhý svazek Knižnice připravujeme k vydání 

v nejbližších měsících. Objednávka prvního svazku nezavazuje k odběru dalších svazků. 
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75. večer Společnosti pro církevní právo je za námi 

V pondělí 12. prosince 2016 se konalo v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí 

v Praze na Starém Městě tradiční předvánoční setkání Společnosti pro církevní právo, na 

němž se sešlo asi 40 účastníků.  

 Po zahájení večera přítomné pozdravil převor pražského kláštera P. Savio Řičica OP 

jménem celého řádu. Poté slavnostně předali zástupci vedení Společnosti pro církevní právo 

stříbrnou medaili R. D. doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., Th.D., IC.D., která mu byla 

udělena za průkopnickou činnost ve vědě církevního a konfesního práva a za obětavou práci 

ve vedení Společnosti a časopisu Revue církevního práva. 

 Hlavní program večera byl věnován vzpomínce na 800. výročí potvrzení Řádu bratří 

kazatelů – dominikánů. Na toto téma přednášel P. Augustin Prokop OP, představený kláštera 

v Jablonném v Podještědí, bývalý převor pražského kláštera sv. Jiljí a po několik období 

novicmistr československé a české provincie řádu.  

 Ještě dlouho budeme vzpomínat na jeho poutavý výklad, kterým nás provázel po 

peripetiích duchovního života a bojů o pravdu a víru od počátku 13. století až na práh nové 

doby. Po hluboce procítěném přehledu událostí ze života svatého Dominika a řady jeho žáků 

(zejména bl. Jordána Saského, sv. Alberta Velikého a sv. Tomáše Akvinského) odpověděl na 

četné dotazy a náměty účastníků, kteří se přihlásili do diskuse.  

 

 

P. Augustin Prokop OP přednáší o dějinách dominikánského řádu. 

Foto Antonín Krč 
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Gratulace členům Společnosti 

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, konaném dne 

9. listopadu 2016 na paměť 25. výročí založení této univerzity, udělil její rektor doc. Dr. 

RNDr. Miroslav Holeček na návrh děkana Fakulty právnické ZČU prof. JUDr. Antonínu 

Ignáci Hrdinovi, DrSc., OPraem., PAMĚTNÍ MEDAILI za vynikající vědeckou práci 

v oboru konfesního a církevního práva. 

ThDr. Petr Jan Vinš, správce Starokatolické knihovny a archivu Josefa Königa, byl dne 

24. listopadu 2016 zvolen generálním sekretářem Ekumenické rady církvi v České republice. 

 

Logo Společnosti pro církevní právo na stránkách  

Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

Dne 20. prosince 2016 bylo na čelní stranu internetových stránek Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy www.prf.cuni.cz do  pravého dolního rohu umístěno logo Společnosti pro 

církevní právo. Klepnutím na toto logo lze otevřít internetové stránky Společnosti, čímž se 

výrazně zkracuje cesta v přístupu k nim (v rubrice Spolky byly stránky Společnosti zavěšeny 

již dříve).  

 

Z nové literatury 

BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2016: potřebujeme nový zákon o církvích (?), sborník 

z konference, Masarykova univerzita, Brno, 2016, ISBN 978‐80‐210‐8394‐3, 

z obsahu: 

BILASH, Oleksandr, Ukrajinské zákonodárství o svobodě svědomí a náboženských 

organizacích: současný stav a perspektivy reformy, s. 80–89, 

CSUKÁS, Adam, Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a Českou 

republikou, s. 23–38, 

HORÁK, Záboj, Naléhavost změn právní úpravy postavení církevních škol, s. 43–48, 

NĚMEC, Damián, Otázka právního zakotvení kaplanství v oblasti zdravotnictví, s. 49–

63, 

TRETERA, Jiří Rajmund, Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženské víry, s. 9–

22. 

 

CHOCHOLÁČ, Aleš, Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář, Wolters 

Kluwer, Praha, 2016, xvi, 290 s., ISBN 978-80-7552-296-2. 

 

Časopisy, periodika 

Křesťanská revue, Dvouměsíčník pro odpovědný dialog, Oikumené – Akademická YMCA, 

Praha, ISSN 0023-4613, 

č. 4/2016, 

z obsahu: 

ROSKOVEC, Vladimír, O konfesním právu, s. 48–49. 

http://www.prf.cuni.cz/
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KRÁSNÉ VÁNOCE A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2017 VŠEM ČLENŮM 

A PŘÍZNIVCŮM SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PŘEJE 

 

 

pracovní výbor 

Společnosti pro církevní právo 

 

a 

 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, předseda 

 doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., místopředseda  

Adam Csukás, tajemník 
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