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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 3/2017/2 8. ročník 29. března 2017

 

Snímky ze 76. večera Společnosti pro církevní právo 

 
S radostí vzpomínáme na včerejší zdařilé setkání, uspořádané ve spolupráci se Spolkem 

českých právníků Všehrd. Do útulných prostor za sochou Oddanosti v přízemí pražské 

právnické fakulty nalezlo cestu asi 40 účastníků.  
 

 
 

Emeritní starosta Všehrdu Adam Zvonař podává zprávu o spontánním a jednomyslném 

rozhodnutí loňské valné hromady spolku udělit prof. Treterovi čestné členství. 
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Starosta Všehrdu Daniel Steindler a emeritní starosta Adam Zvonař předávají prof. Treterovi 

diplom čestného členství a jako dárek knihu o církevním právu, vydanou spolkem v době první 

republiky československé. 
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Alexandre Glize z Paříže doprovodil program večera bohatým koncertním vystoupením. 

 

 
 

Pohled do auditoria během koncertu. 
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Z druhé části večera: 

 
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj pro 

agendu pohřebnictví, při projevu o instrukci Kongregace pro nauku víry o pohřebnictví 

a zpopelňování Ad resurgendum cum Christo ze dne 15. srpna 2016. 

 
Z diskuse. Na snímku zleva doc. Damián Němec OP, moderátor večera doc. Záboj Horák, 

Dr. Tomáš Kotrlý a Adam Zvonař. 
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Třetí část večera vyplnil rozhovor nad číší vína a pohoštěním, které připravil Spolek českých 

právníků Všehrd. Hlavní řečník večera Dr. Tomáš Kotrlý přednesl na místo přípitku 

romantickou báseň o víně orientální provenience. 

Všechny uveřejněné fotografie jsou dílem našeho spolupracovníka a přítele Antonína 

Krče. Všem účastníkům bude rozeslána jím pořízená bohatá fotodokumentace z celého 

večera.  

 

 

Karlovarské právnické dny: anketní lístek  
 

Letošní kongres Karlovarských právnických dnů se koná ve dnech 8. až 10. června 2017 

v hotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Hlasování o nejlepší právnický 

časopis v ČR a SR je připraveno na adrese 

http://www.kjt.cz/cs/2017/anketa.php 

Prosíme všechny příznivce Revue církevního práva, aby hlasovali a nezapomněli na náš 

časopis. Hlas je nutno jako obvykle odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Při této 

příležitosti si dovolujeme upozornit, že se letošní soutěže účastní též nám velmi blízký 

vědecký časopis Právněhistorické studie, vydávaný Univerzitou Karlovou. 

 

 

Setkání v cyklu návštěv pražských kostelů 

 
Další setkání se uskutečnilo v neděli 26. března 2017 v kostele sv. Jiljí na Starém Městě 

pražském. Po mši svaté, kterou od 9.30 celebroval P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP, se 

uskutečnila prohlídka dominikánského kostela a kláštera sv. Jiljí a následoval rozhovor 

o dějinách a liturgii řádu v sakristii kostela. 

Cyklus jsme zahájili již v dubnu 2016. Jednotlivé schůzky se konají obvykle v rozmezí 

dvou měsíců.  
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