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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 2/2018/1 9. ročník 2. února 2018
 

Zápis předmětů z církevního a konfesního práva 

na PF UK začíná již v pondělí 5. února v 19.00 hodin! 

Upozorňujeme členy a příznivce Společnosti pro církevní právo z řad studentů Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy, že zápis předmětů vyučovaných v letním semestru začíná 

v pondělí 5. února 2018. Doporučujeme studentům, aby si vybrali jeden nebo i několik oborů: 
 Právní dějiny církví 

 Správní a majetkové právo církevní 

 Konfesní právo 

 Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie 

 Vědecký seminář z církevního a konfesního práva 

 Vědecký seminář Právo a Bible 

 

Podrobné informace o jednotlivých předmětech a době a místu jejich výuky naleznete 

ve Studijním informačním systému PF UK, na facebooku prvního a druhého ročníku fakulty, 

na facebooku Katedry právních dějin PF UK, na nástěnce Společnosti pro církevní právo na 

odpočívadle před menzou právnické fakulty a na internetových stránkách Společnosti pro 

církevní právo.  

K dnešnímu svátku 

Dnes, v čtyřicátý den po slavnosti Narození Páně, slaví křesťanské církve na celém světě 

svátek Uvedení Páně do chrámu, u nás lidově zvaný také Hromnice. Tento svátek je současně 

dnem řeholníků a řeholnic.  

Vzpomínáme na den 2. února 1990, kdy zástupci řeholních řádů a kongregací z celého 

Československa svým slavnostním průvodem ze strahovského chrámu do sídla prezidenta 

republiky na Pražském hradě oznámili národu svou vůli obnovit po čtyřiceti letech ilegality 

řeholní život a pomoci návratu naší země mezi země práva a svobody. 

http://spcp.prf.cuni.cz/vyuka/vyuka.htm
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Revue církevního práva č. 70–1/2018 před rozesláním 

S radostí oznamujeme, že nám bylo dnes z tiskárny doručeno první číslo letošního ročníku 

Revue církevního práva. Distribuci časopisu všem členům Společnosti pro církevní právo, 

předplatitelům i autorům článků a recenzí jsme zajistili na první dny příštího týdne. 

 Nové číslo obsahuje tyto články: 

 A. I.  Hrdina, M. Szabo:  Právní moc rozsudku v kanonickém právu, 

 S. Přibyl:  Počátky svátostné praxe prvotní církve, 

 V. Vladár:  Právna obyčaj v Graciánovom dekréte,  

 M. Weis:  Římské cesty biskupa Josefa Hloucha, 

 R. Seltenreich:  Zbožný, nikoliv však církevnický Eike von Repgow o vztahu 

císařské a papežské moci. 

 Dále číslo obsahuje tři recenze a tři informace o vědeckých konferencích konaných 

doma i v zahraničí. 

Gratulace členům Společnosti 

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, proslovil v úterý 16. ledna 2018 před vědeckou radou Katolické teologické 

fakulty Univerzity Karlovy svou habilitační přednášku a obhájil habilitační práci na téma 

Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. 

Mgr. Adam Csukás dne 25. ledna 2018 úspěšně složil na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy státní rigorózní zkoušku, obhájil rigorózní práci na téma Cirkevné dávky a ich právny 

život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi a dosáhl tak akademického titulu JUDr.  

PhDr. Petr Honč dne 26. ledna 2018 úspěšně završil své doktorské studium na Katolické 

teologické fakultě Univerzity Karlovy obhajobou disertační práce na téma Praha mezi Vídní 

a Římem: Solní smlouva a správa cassa salis v letech 1630–1782 a dosáhl tak akademického 

titulu Ph.D. 

Blíží se setkání Společnosti pro církevní právo 

Potvrzujeme, že plánovaný 78. večer z cyklu Působení práva 

ve společnosti a církvi se uskuteční v úterý 20. února 2018 od 17.00 

hodin, tentokrát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. 

Curieových 7, Praha 1, v zasedací místnosti č. 38 (v přízemí vpravo 

za Myslbekovou sochou Oddanost). Bude věnován prezentaci nové 

publikace Autonomie církví, jejímž autorem je advokát a člen 

Společnosti pro církevní právo JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. Pozvánku 

přikládáme. 
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Z nové literatury 

HONČ, Petr, Praha mezi Vídní a Římem, Solní smlouva a správa cassa salis v letech 1630–

1782, disertační práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2017, 

249, xxiv s. 

KACZMAREK, Hieronim, Stát a církev, Český případ, Centrum pro studium demokracie 

a kultury, Brno, 2017, 311 s., ISBN 978-80-7325-437-7. 

OPATRNÝ, Aleš, Spirituální péče o nemocné a umírající, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 

2017, 175 s., ISBN 978-80-7465-269-1. 

WETTEROVÁ, Veronika, Násilí a strach jako vada manželského souhlasu v kanonickém 

a českém rodinném právu, diplomová práce, Právnická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, Olomouc, 2017, 56 s. 

 

Časopisy 

Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, Praha, ISSN 1210-6348, 

č. 10/2017, 

z obsahu: 

NĚMEC, Ronald, Právo dětí žalovat své rodiče, s. 40–43. 
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Společnost pro církevní právo 

 a Právní sekce České křesťanské akademie 
 

Vás zvou 

na slavnostní prezentaci a autorské čtení nové knihy 

JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D. 

Autonomie církví 

kterou vydalo nakladatelství C. H. Beck v Praze. 

Publikaci představí a ukázky přečte autor. 

 

Hudební doprovod: Štěpán Korenec, kytara 
 

Úterý 20. února 2018 od 17. hodin 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, 

místnost č. 38 (v přízemí vpravo za Myslbekovou sochou Oddanost) 

Na závěr zveme na malé občerstvení. 

 


