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K + M + B + 2017
O zasvěceném (přikázaném) svátku – slavnosti Epifanie (Zjevení Páně) v pátek 6. ledna 2017
jsme nejen s křesťany všech vyznání vzpomněli na návštěvu učenců v Betlémě (tzv. tří králů),
kteří se klaněli nedávno narozenému Spasiteli světa Ježíši Kristu, ale připomněli si, že jde
vlastně o svátek všech vzdělaných lidí, kteří hledají pravdu. Ještě týž den a ve dny následující
jsme na vnější dveře svých příbytků, pracovišť i kanceláří nebo na jejich veřeje napsali náš
tradiční křesťanský nápis K + M + B + 2017. Jen málokdo ví, že znaky + + + neznamenají
plus, ale jsou výrazem víry v Otce, Syna a Ducha svatého.

Vzpomínka na patrona právníků a zpovědníků sv. Rajmunda
V sobotu 7. ledna jsme navštívili večerní mši svatou v pražském kostele sv. Jiljí a oslavili zde
památku sv. Rajmunda z Peñafortu (1175–1275). Tento katalánský světec byl třetím
generálním magistrem dominikánů a papežským zpovědníkem. Vytvořil sbírku předpisů
kanonického práva Liber Extra, kterou papež Řehoř IX. v roce 1234 promulgoval tím, že ji
zaslal univerzitám v Boloni a Paříži. Stala se nejen druhou největší částí svodu právních
předpisů známého pod názvem Corpus Iuris Canonici, ale také jedním ze základních pilířů
studia kanonistiky do dnešních dnů.
Odkaz sv. Rajmunda je v současné době značně aktuální i v jiné oblasti. V posledních
letech evropské národy čelí masivní imigraci muslimů z Afriky a Blízkého Východu. A byl to
právě tento náš světec a patron, kdo navštěvoval muslimy okupovanou část Iberského
poloostrova a vedl tam teologické rozhovory se zástupci islámských vzdělanců. Spíše než
o dialog v dnešním slova smyslu šlo o pokus vyvrátit nesprávné představy muslimů
o křesťanství a snížit tak jejich útočnost.
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Zveme na přednášku v JURIDIKU
Ústav celoživotního vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM
pořádá ve středu 8. února 2017 od 12.00 do 16.00 hodin přednášku na téma

Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR
podle předpisů církevního práva.
Přednášet budou prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. Prosíme adresáty tohoto
periodika, aby informovali své přátele, známé a spolupracovníky o kurzu a možnosti se
přihlásit na e-mailu cernam@prf.cuni.cz nebo kucirkov@prf.cuni.cz.
Cílem kurzu je seznámit zájemce se strukturou náboženských společenství v České
republice. Zváni jsou především odborníci, kteří se zabývají aplikací zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a dalšími právními
vztahy, v nichž vystupují náboženská společenství a od nich odvozené právnické osoby jako
strany.
Kurz je určen zejména soudcům, pracovníkům veřejné správy, advokátům, notářům
a pracovníkům náboženských společenství. Informace o právním postavení náboženských
společenství mohou sloužit novinářům ve všech typech hromadných sdělovacích prostředků
a dalším zájemcům.

Obsahová náplň:
1. Struktura Katolické církve
a) Papež. Apoštolský stolec. Římská kurie. Jejich vztah k diecézím
římskokatolické církve a církvím východních obřadů. Nunciatury.
b) Česká biskupská konference, Konference vyšších představených mužských
řeholí a Konference vyšších představených ženských řeholí.
c) Diecéze (arcidiecéze) a jejich organizační složky. Exarchát.
d) Vikariáty, farnosti a ostatní formy místní duchovní správy.
e) Kláštery a jiné formy zasvěceného života.
f) Charity a jiná sociální zařízení.
2. Struktura nekatolických náboženských společenství v ČR
a) Českobratrská církve evangelická: farní sbory, senioráty, celocírkevní správa,
diakonie a sbory ke zvláštní službě.
b) Církev československá husitská: náboženské obce, diecéze a církevní ústředí.
c) Přehled o správě dalších vybraných náboženských společenství.
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Společnost pro církevní právo má 478 členů
Oznamujeme, že podle záznamů v členském seznamu naše Společnost k 1. lednu 2017
dosáhla celkového počtu 478 členů, tedy o 20 členů více, než v předešlém roce. Přikládáme
tabulku o pohybu členstva v posledních 5 letech:
Rok

Počet nově
přijatých členů

Počet členů,
kteří vystoupili

Počet členů,
kteří zemřeli

2012

Počet členů
ke konci roku
412

2013

14

8

3

421

2014

31

7

2

443

2015

22

4

3

458

2016

26

4

2

478

Předmět Četba latinských textů zařazen i do letního semestru
Také v letním semestru pokračuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy kurs Četba
latinských textů, který je zaměřen na překlady pramenů jak římského, tak církevního práva
a na prohlubování znalosti latiny. Kurs je otevřen i pro zájemce z ostatních fakult Univerzity
Karlovy, nutným předpokladem je znalost základní latinské morfologie a syntaxe. Bližší
informace rád poskytne vyučující PhDr. Petr Honč (petr.honc@seznam.cz).

První svazek Knižnice církevního a konfesního práva
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 zájemců, 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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Z pohřbu P. Bartoloměje Kulhavého OP

Z pohřbu P. Bartoloměje Kulhavého OP, který se konal v sobotu 7. ledna 2017 v Olomouci. Na snímku vpředu
arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP, a Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.
V pozadí zleva P. Augustin Prokop OP (Jablonné v Podještědí), P. PhDr. Štěpán Martin Filip OP (Olomouc),
P. Savio Řičica (Praha) a fr. Jakub Šebestík OP (Olomouc).
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