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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 4/2017/2 8. ročník 25. dubna 2017

Společnost pro církevní právo na YouTube 

Dne 18. dubna 2017 se předseda a místopředseda Společnosti pro církevní právo zúčastnili 

natáčení, v němž představili Společnost divákům kanálu České křesťanské akademie 

na YouTube. Odpovídali na otázky z dějin i současnosti Společnosti, jejího složení, cílů 

a činnosti. Interview bylo zaměřeno také na obsah a metodu přípravy Revue církevního práva.  

Rozhovor s nimi v knihovně České křesťanské akademie v pražském emauzském klášteře 

vedla ředitelka České křesťanské akademie paní Ilona Trnková. Jsme přesvědčeni, že se Vám 

záznam bude líbit. Naleznete jej na adrese www.youtube.com/watch?v=AM5tY87R2p0. 

 

Nový biskup Starokatolické církve v Čechách vysvěcen 

Jak nám oznámil člen naší Společnosti ThDr. Petr Jan Vinš, správce Starokatolické knihovny 

a archivu Josefa Königa, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice, byl 

dne 1. dubna 2017 v bazilice sv. Markéty v benediktinském arciopatství v Praze – Břevnově 

vysvěcen nový biskup Starokatolické církve PhDr. Pavel Benedikt Stránský, dříve 

starokatolický farář ve Zlíně. Hlavním světitelem byl utrechtský arcibiskup a předseda 

mezinárodní starokatolické biskupské konference Joris Vercammen. Svěcení asistovala více 

než desítka zahraničních biskupů ze starokatolických a anglikánských církví. Intronizace 

nového biskupa se uskutečnila v katedrále starokatolické církve sv. Vavřince v Praze 

na Petříně dne 2. dubna 2017.  

 Biskup Stránský byl zvolen synodem českých starokatolíků slaveným v prostorách 

kláštera premonstrátů v Želivě dne 8. dubna 2016.  Ještě jako biskup-elekt (tj. zvolený, ale 

dosud nevysvěcený) vydal záhy několik pastýřských listů. Starokatolická církev v českých 

zemích pečuje jak o své starokatolické, tak anglikánské farnosti. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=AM5tY87R2p0
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Z Národního pochodu pro život a rodinu 2017, který se konal dne 22. dubna 2017 v Praze. 

Foto Ferdinand Peroutka 

 

Diplom hostujícího profesora prof. Wieshaiderovi předán 

Jak jsme již oznámili v Aktualitách č. 3/2017/1, byl k 1. březnu 2017 dlouholetý člen 

a spolupracovník Společnosti pro církevní právo Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang 

Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity jmenován hostujícím profesorem 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 Jmenovací dekret, podepsaný rektorem univerzity Prof. MUDr. Tomášem Zimou, 

DrSc., mu při slavnostním zasedání v reprezentační sborovně pražské právnické fakulty 

předali dne 24. dubna 2017 děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan 

Kuklík, DrSc. a proděkan fakulty prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. Přítomen byl 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera. 

 Prof. Wieshaider vyučuje na vídeňské právnické fakultě církevní právo, konfesní 

právo, kulturní právo a právo menšin. Na pražské právnické fakultě se již před patnácti lety 

zapojil do výuky v konfesním právu a výklady o dějinách židovství a v poslední době 

i v grantové činnosti. Také Společnosti pro církevní právo je znám řadou svých přednášek. 
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