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Brněnská konference na téma náboženství a zdravotnictví přede 

dveřmi. K účasti se lze přihlásit ještě dnes a zítra! 

Jak jsme postupně již dříve v Aktualitách oznámili, ve čtvrtek 14. září 2017 se na Právnické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně koná 23. ročník konference Církev a stát, zasvěcený 

tentokrát ústavněprávním, konfesněprávním i soukromoprávním otázkám vztahu náboženství 

a zdravotnictví. 

 Připomínáme, že podle plánu se účastníci bez aktivního vystoupení mají přihlásit 

prostřednictvím Konferenčního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

do pátku 8. září 2017 (včetně). 

 Revue církevního práva č. 68–3/2017, obsahující články a dokument vztahující se 

k probíranému tématu, byla již rozeslána. Těšíme se na shledanou! 

 

Plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky 

Dne 21. září 2017 se v budově Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, od 15.00 

hod. koná výroční plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky, která 

v současné době sdružuje více než 80 vědeckých společností. Zastoupení Společnosti pro 

církevní právo, která je už čtvrtým rokem členem Rady, je zajištěno. 

 

Pokračování cyklu setkání studentů práv v prostředí kostela 

Po úspěšných dvou letech máme v úmyslu i v tomto akademickém roce pokračovat 

v setkáních při mši svaté a v následující hodině po mši svaté. Zveme proto všechny zájemce 

na mši svatou, kterou v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích celebruje P. prof. JUDr. Jiří 

Rajmund Tretera OP v neděli 16. září v 8.30 hod.  
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Vzpomínáme prvního výročí úmrtí Mgr. Vlastimila Rajnoška 

Dne 30. srpna 2017 uplynul jeden rok od smrti významného člena Společnosti pro církevní 

právo a osobního přítele členů jejího vedení, právníka a dobrého křesťana Mgr. Vlastimila 

Rajnoška, dlouholetého pracovníka Ministerstva vnitra. Osobní vzpomínka i snímek 

z pohřební mše svaté v kapucínském kostele Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech, 

na Loretánském náměstí, byly zařazeny do Revue církevního práva č. 65–3/2016.  Letos jsme 

na pana magistra opět vzpomněli při mši svaté a poslali srdečný pozdrav manželce zesnulého 

paní Ireně Chlopczykové.  

 Stále vzpomínáme na plodné rozhovory, které jsme v malém i větším kolektivu spolu 

vedli na nejrůznější právnická i duchovní témata. Zvláště vzpomínáme na společnou účast na 

pouti českých dominikánů, dominikánek a celé rodiny dominikánských společenství před 

deseti lety v Římě, u příležitosti stého výročí obnovení České province dominikánského řádu 

jejím generálním magistrem, blahoslaveným Hyacinthem Cormierem. I docela nedávné 

přednášky, při které nás pan magistr, vynikající znalec indické hudby, zasvětil do tajů její 

duchovní podstaty. 
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