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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 5/2017/2 8. ročník 14. května 2017

 

Pozvánka na 77. večer SPCP z cyklu Působení práva 

ve společnosti a církvi – středa 7. června 2017 

Ve středu 7. června 2017 se od 17.00 hod. do 20.00 hod. v barokním refektáři 

dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z Jilské 7a) koná další 

setkání členů a příznivců Společnosti pro církevní právo v rámci cyklu Působení práva 

ve společnosti a církvi. Tématem večera bude prezentace tří nových knih, které vyšly 

v posledních týdnech: 

 Církevní právo od P. prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP a doc. Záboje Horáka, 

 Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi od R. D. doc. Stanislava Přibyla a  

 Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové od D. prof. Antonína Ignáce Hrdiny 

OPraem a Mgr. Hedviky Kuchařové. 

Pozvánku naleznete v příloze.  

 
Pohled do klášterního refektáře, místa našeho setkání. 
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Ještě jednou rozhovor v emauzském klášteře 

V Aktualitách Společnosti pro církevní právo č. 4/2017/2 z 25. dubna 2017 jsme informovali 

o rozhovoru, který pro internetový kanál ČKA na YouTube vedla na téma církevní a konfesní 

právo jako vědní obory a Společnost pro církevní právo ředitelka České křesťanské akademie 

paní Ilona Trnková s prof. Jiřím Rajmundem Treterou 

a doc. Zábojem Horákem v knihovně ČKA v pražských Emauzích 

dne 18. dubna 2017. Rozhovor můžete nadále shlédnout 

na internetové adrese www.youtube.com/watch?v=AM5tY87R2p0. 

Pro ty, kdo mají na svém mobilním telefonu nainstalován 

program na čtení QR kódů, nám student Marek Tomášek 

vygeneroval obrázek kódu, který můžete na svůj telefon načíst a pak 

rozhovor sledovat na displeji i v poslechu. 

 

 

Parník 2017 

V úterý 9. května 2017 uspořádal Spolek českých právníků Všehrd jako každým rokem v tuto 

dobu pro své členy a studenty tradiční zábavní plavbu parníkem po Vltavě. Účastnila se i řada 

členů Společnosti pro církevní právo. Parník Európé, kotvící na nábřeží Na Františku 

pod klášterem sv. Anežky, zahájil svou plavbu kolem 20. hodiny. Proplul známou plavební 

komorou Praha – Smíchov a vydal se na několikahodinovou cestu proti proudu a zpět. 

Při hudbě a příjemných rozhovorech utekl všem 170 účastníkům čas jako voda. 

 

 

Před odplutím, pod vlajkou Všehrdu. 

Foto Záboj Horák 

http://www.youtube.com/watch?v=AM5tY87R2p0
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Veselá společnost za plavby. 

Foto Záboj Horák 

 

Gratulace k svátku matek 

Všem našim maminkám přejeme vše nejlepší k jejich dnešnímu světovému svátku, který 

tradičně připadá na druhou květnovou neděli. Děkujeme jim za život i za vše dobré, co pro 

nás od věku batolecího až po dnešní dny udělaly. 

 

Mons. Tomáš Halík obdrží cenu Papežské rady pro kulturu 

Máme radost, že prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie, 

čestný člen Společnosti pro církevní právo, farář akademické farnosti v Praze, profesor 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obdrží v červnu letošního roku na festivalu v Kielcích 

(Polsko) letošní cenu Uměním k Bohu (Per artem ad Deum). Cenu každoročně uděluje 

Papežská rada pro kulturu, a to za podporu dialogu mezi kulturami. Gratulujeme. 
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Prof. Michal Tomášek obdržel Cenu Miroslava Ivanova 

V pátek 12. května 2017 obdržel proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. 

PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., prestižní Cenu Miroslava Ivanova, jako další ocenění 

své knihy Právní systémy Dálného východu I. Cenu obdržel na 23. mezinárodním knižním 

veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2017 na pražském Výstavišti. Srdečně 

blahopřejeme. 

 

Prof. Leszek Adamowicz obdržel titul doctor honoris causa 

Prof. dr. Leszek Adamowicz z Lublinu obdržel na slavnostním zasedání vědecké rady 

Prešovské univerzity v Prešově konaném dne 25. dubna 2017 čestný doktorát této univerzity. 

Prof. Adamowicz patří k předním polským odborníkům v oblasti kanonického práva. Působí 

na Fakultě práva, kanonického práva a správy Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině, 

je autorem polského překladu Kodexu kánonů východních církví a úzce spolupracoval 

při vydání slovenského překladu tohoto kodexu. 

Od roku 1996 vyučoval spolu se svými kolegy z lublinské fakulty kanonické právo 

ve Spišském Podhradí, na Velehradě a v Brně, v rámci pomoci, kterou tato fakulta poskytla 

při výchově licenciátů kanonického práva z Čech, Moravy a Slovenska. 
Laudatio přednesl doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., z Katedry systematické teologie 

Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity, člen naší Společnosti pro církevní 

právo. 
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Společnost pro církevní právo 

Vás zve 

na 77. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi, 

který bude věnován slavnostní prezentaci a autorskému čtení knih 

Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka 

Církevní právo 

 

Stanislava Přibyla 

Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi 

 

Antonína Ignáce Hrdiny a Hedviky Kuchařové 

Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové 

 
Středa 7. června 2017 od 17.00 hodin 

Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze  

(vchod z Jilské ulice 7a) 

Na závěr setkání zveme na malé občerstvení. 


