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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 7/2017/2 8. ročník 7. července 2017

 

Brněnská konference na téma náboženství a zdravotnictví se blíží. 

Koná se již 14. září 2017 

V Aktualitách č. 6/2017/2 jsme tlumočili pozvání Katedry ústavního práva a politologie 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity a místní skupiny Společnosti pro církevní právo 

v Brně na 23. ročník konference Církev a stát, zasvěcený ústavněprávním, konfesněprávním 

i soukromoprávním otázkám vztahu náboženství a zdravotnictví. Konference se koná 

ve čtvrtek 14. září 2017 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a očekávají se 

od ní jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.  

 Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím Konferenčního systému 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně do 31. srpna 2017 a vloží resumé 

zamýšleného příspěvku. Účastníci bez aktivního vystoupení se přihlásí prostřednictvím téhož 

konferenčního systému do pátku 8. září 2017. Z konference bude zpracován recenzovaný 

sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit do konferenčního systému do konce 

září 2017. Kontakt: http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/.  

 

Brněnská konference a třetí číslo letošního ročníku  

Revue církevního práva  

Redakce Revue církevního práva si dovoluje upozornit, že zařadila do již připraveného čísla 

68–3/2017 plné znění Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, vydaného Ministerstvem zdravotnictví 

13. dubna 2017, a článek P. doc. Damiána Němce OP, který obsahuje jeho výklad 

a připomínky k tomuto metodickému pokynu.  

 Jsme přesvědčeni, že obsah uvedeného článku může být inspirací pro příspěvky 

ostatních našich čtenářů na brněnské konferenci, případně zdrojem diskuse na předmětné 

téma. Proto jsme se rozhodli vyvinout úsilí k tomu, aby korektury, sazba a tisk třetího 

http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/


2 

letošního čísla byly urychleny tak, aby  mohlo být rozesláno členům společnosti i dalším 

odběratelům před koncem srpna tohoto roku. 

 Péči o nemocné se věnuje i další článek, a to studie R. D. ICLic. Petra Kubanta, 

věnovaná službě svátostí pomazání nemocných. 

 

Polská konference 3. – 5. září 2017 v Poznani 

Společnost polských kanonistů zve na Všepolskou vědeckou konferenci, která se koná 

od neděle 3. září 2017 do úterý 5. září 2017 v Arcibiskupském duchovním semináři v Poznani 

pod názvem Církev – národ – stát v perspektivě 1050. výročí křtu Polska, dějiny a současnost 

(Koścół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski, historia 

i terażniejszość). Podrobnější informace naleznete na adrese  

www.stowarzyszeniekanonistow.pl/. 

 

Z Bulletinu č. 30 Společnosti polských kanonistů 

Tento týden nám došel Biuletyn Nr 30, který vydala Společnost polských kanonistů 

(Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Consociatio Iuris Canonici Polonorum) v Lublině 

v červnu roku 2017. Bulletin obsahuje 

 pozvání na shora uvedenou konferenci a informaci pro její účastníky, 

 zprávu z poslední valné hromady Společnosti, konané 6. září 2016 ve Włocławku, 

 seznam 28 čestných členů Společnosti, 

 seznam 785 řádných členů Společnosti, 

 články, zprávy, nekrologium, informace. 

 Vedení Společnosti tvoří  

o R. D. prof. dr hab. Józef Krukowski, předseda,  

o R. D. prof. dr hab. Wojciech Góralski, místopředseda, 

o R. D. dr Czesław Bielec, sekretář-pokladník, 

o R. D. prof. dr hab. Józef Krzywda, člen vedení, 

o R. D. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, člen vedení. 

Mezi členy Společnosti polských kanonistů jsou i někteří členové naší Společnosti pro 

církevní právo: archimandrita Evfrosin Bilash, Dr. Marián Feduš, doc. Záboj Horák, P. doc. 

Jozef Marčin, Dr. Monika Menke, R. D. ICLic. Zbigniew Ponichtera a R. D. prof. Piotr 

Stanisz. P. doc. Damián Němec OP a P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP jsou členy 

vědecké rady Bulletinu. 

 

Mgr. Eva Zavadilová obhájila licenciátní práci v Olomouci 

Členka Společnosti pro církevní právo Mgr. Eva Zavadilová obhájila dne 12. června 2017 

na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci licenciátní práci na 

téma Výuka kanonického a konfesního práva na českých katolických fakultách a diecézních 

učilištích v letech 1918–1950 a složila státní doktorskou zkoušku v oboru praktické teologie 

se zaměřením na církevní právo. 

 

http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/
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Účastníci obhajoby: zleva Dr. Monika Menke, Dr. Štěpán Filip, Dr. Jitka Jonová, 

doc. Damián Němec a doc. Stanislav Přibyl. 

 

Foto Záboj Horák  
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Připravujeme Revue církevního práva č. 4/2017 a č. 1/2018 

S některými články, které redakci došly v posledních měsících, počítá redakční rada podle 

svého plánu do č. 69–4/2017. Některé z nich v těchto dnech úspěšně prošly recenzním 

řízením, jinde se teprve na vyhotovení recenzních posudků čeká. Nicméně v čísle je ještě 

volné místo. Čekáme proto na další obohacení programu našeho vědeckého recenzovaného 

časopisu z Vašeho pera! Vydání č. 4/2017 plánujeme na říjen 2017 a prvního čísla příštího 

ročníku na leden 2018. 

 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

Jakub Zechovský, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, obdržel 29. června 2017 

při slavnostní promoci ve velké aule pražského Karolina akademický titul magistra. 

 

Úmrtí 

Dne 1. dubna 2017 odešel na věčnost Ing. Jan Gottwald z českobratrského evangelického 

farního sboru v Praze – Vršovicích, přítel naší Společnosti pro církevní právo a dlouholetý 

horlivý čtenář Revue církevního práva. Spolu s manželkou a dcerou Hanou se celý život 

věnoval ekumenickému hnutí, zejména evangelicko-katolickému dialogu. Široká veřejnost se 

s ním rozloučila při církevním pohřbu v evangelickém kostele Svatého Salvátora v Praze na 

Starém Městě. Requiescat in pace! 

 

Z nové literatury 

JANUSZEK-SIERADZKA, Agnieszka, GMITEREK, Henryk, IWAŃCZAK, Wojciech, KRAS, 

Paweł (eds.), Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach 

nowożytnych, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016, 478 s., ISBN 978-83-8061-173-3, 

z obsahu: 

BYLINA, Stanisław, Elity parafii wiejskich w Polsce u schyłku średniowiecza, s. 329–339, 

KNOZ, Tomáš, Elity i masy w procesie konfiskat po Białej Górze, s. 403–430, 

NOWAKOWSKI, Paweł F., Reformatorskie wzorce elity w husyckich Czechach, s. 67–77, 

PÁNEK, Jaroslav, Emigracja religijna z Czech w XVI–XVIII wieku: indywidualne decyzje – 

masowe przemieszczenia, s. 341–363, 

PANER, Anna, Fenomen kariery Jana Rokycany, s. 79–99. 

Periodika 

Biuletyn, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Lublin, ISSN 1731-1438, 

Nr 30 (2017), 

z obsahu: 

GÓRALSKI, Wojciech, Wykluczenie bonum sacramenti (kan. 1101 § 2 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1983 roku) w wyroku c. Benedetto Tuzia (Biskup Orvieto-Todi) z 16 maja 2016 

roku w procesie skróconym, 

KRUKOWSKI, Józef, Stolica Apostolska wobec komunizmu, Od Benedykta XV do Jana 

Pawła II, 

SITARZ, Mirosław, Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej. 
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Universum, Revue České křesťanské akademie, Česká křesťanská akademie, Praha, ISSN 0862-8238, 

č. 2/2017, 

z obsahu: 

BERÁNEK, Josef (red.), Podněty kategoriální pastorace, s. 26–28. 

 

 

 

 

Vzpomínka z červnového zasedání Akademického výboru ČKA 

 

 
 

Ze zasedání dne 10. června 2017 v benediktinském klášteře Emauzy v Praze. 

 

Foto mediální sekce ČKA 
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