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Bohoslužba k zahájení akademického roku
Obdrželi jsme pozvání na slavnostní bohoslužbu u příležitosti zahájení akademického roku
2017/2018 v úterý 3. října 2017 v 18.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu
v Praze na Starém Městě. Mši svatou celebruje P. ThLic. Mgr. Jan Regner SJ, kázání pronese
R. D. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Bohoslužbu doprovodí zpěvem salvátorská schola.
Salvátorská akademická farnost je nejen osobní farností studentů, učitelů
a zaměstnanců všech pražských vysokých škol, ale slouží široké veřejnosti. Zveme k účasti
i ostatní členy Společnosti pro církevní právo a všechny naše přátele bez rozdílu vyznání,
pokud není náš studentský kostel pro ně příliš vzdálen. Přijďte spolu s námi uvítat nový
akademický rok a vyprosit si pomoc Ducha svatého ve studiu a veškeré práci!

Komorní koncert na počest Věry Kateřiny Dospělové
Farnost při kostele sv. Michaela Archanděla v Praze – Podolí (Pod Vyšehradem 2), nás zve na
komorní koncert, který pořádá v neděli 8. října 2017 od 15.00 hodin v uvedeném kostele na
počest významného životního jubilea paní Věry Kateřiny Dospělové, varhanice, bývalé
lékárnice a notářky Interdiecézního soudu v Praze, členky Společnosti pro církevní právo.
Na koncertě zazní skladby mnoha klasických autorů. Hraje DUO SEMPLICE, Lukáš
Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna. O životě sv. Kateřiny Alexandrijské pohovoří Věra
Kateřina Dospělová.

Plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky
Ve čtvrtek 21. září 2017 se v budově Akademie věd České republiky v Praze na Národní třídě
konalo výroční plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky, která
k tomuto datu sdružovala 78 vědeckých společností. Zasedání se zúčastnilo 61 zástupců
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členských společností. Společnost pro církevní právo, která je členem Rady od 14. listopadu
2014, zastoupil její předseda prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.
V úvodní části byla jako vzácný host přivítána nová předsedkyně Akademie věd České
republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., která svou funkci vykonává od 25. března
2017. Ve svém projevu ocenila spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Radou
vědeckých společností České republiky a zdůraznila trendy, kterými se v současné době ubírá
organizace vědecké činnosti v naší vlasti.
Předseda Rady doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., podal ve svém projevu podrobnou
zprávu o činnosti Rady a stručně se zmínil o bohaté činnosti členských společností. V další
části zasedání předseda představil společnosti, ucházející se o členství v Radě a přečetl
stanovisko vedení Rady i posudky týkající se všech uchazečů, vypracované společnostmi jim
po odborné stránce nejbližšími. Následovala vystoupení předsedů společností ucházejících se
o členství a po rozpravě bylo provedeno tajné hlasování. Z pěti uchazečů získaly hlasy
dvoutřetinového kvora zástupců všech společností (přítomných i nepřítomných)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky,
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze a
Česká kartografická společnost.
V následující části jednání byla podána zpráva o dalším osudu tzv. komitétů, kdysi
založených podle sovětského vzoru, a jejich případném spojení s některými společnostmi.
Potřeba dalšího projednání v Radě vedla výbor Rady vědeckých společností České republiky
k tomu, že podal návrh, aby příští plenární zasedání bylo svoláno na jaro 2018 a cyklus
výročních plenárních zasedání byl natrvalo přeložen do jarních měsíců, což by umožnilo, aby
výbor urychlil napříště své zhodnocení ročních hlášení členských společností o jejich činnosti.
Návrh byl aklamačním hlasováním pléna jednomyslně přijat.

Pokračování cyklu setkání studentů práv v prostředí kostela
Po úspěšných dvou letech trvání
tohoto cyklu se naše první setkání
po prázdninách – ještě před
zahájením akademického roku –
konalo při mši svaté, kterou v neděli
17. září 2017 v 8.30 hodin
celebroval v kostele sv. Václava
v Praze ve Vršovicích P. prof. JUDr.
Jiří Rajmund Tretera OP. Po mši
pak pokračovalo setkání našeho
kroužku v malém sále (kuchyňce)
za kostelem.

Foto Společnost pro církevní právo
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Tomáš Lazár úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy dne 8. září 2017.
Adam Csukás úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy dne 18. září 2017, kdy obhájil svou magisterskou diplomovou práci na téma Princípy
synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia a složil závěrečnou státní zkoušku. Současně
byl přijat do prezenčního doktorského studia na Katedře právních dějin téže fakulty.
Jan Beránek úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy dne 20. září 2017.

Nález Ústavního soudu
Ústavní soud dne 30. srpna 2017 vydal nález sp. zn. III. ÚS 3591/2016, který se týká
autonomie náboženských společenství ve věci služebního poměru jejich pracovníků.

Konference v Trnavě
Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,
v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví
a náboženských spoločností dovoľuje si Vás Ústav pre právne otázky náboženskej slobody
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Katedrou cirkevných dejín
a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity
v Užhorode pozvať k účasti na vedeckej konferencii Financovanie cirkví a náboženských
spoločností – história a súčasnosť, ktorá sa uskutoční dňa 30. 11. 2017 v Trnave od 9:30
v zasadacej miestnosti Collegium Novum Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
Kollárova 10, 2. poschodie.
Rokovanie konferencie bude zamerané na predstavenie základných a modifikovaných
modelov financovania cirkví a náboženských spoločností na našom území aj v iných
krajinách, ako aj na rôzne čiastkové otázky súvisiace s problematikou ekonomického
zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností v minulosti a súčasnosti.
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
riaditeľka UPONS PF TU
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