AKTUALITY
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
PRAHA – BRNO – OLOMOUC
č. 2/2018/2

9. ročník

12. února 2018

Z Právnického plesu 2018
V předvečer letošního masopustu, v sobotu dne 10. února 2018, se konal ve všech sálech
Obecního domu v Praze za tisícihlavé účasti slavnostní Právnický ples, uspořádaný Spolkem
českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Celá tato
přední událost veřejného života v našem hlavním městě se nesla ve slavnostní atmosféře
a vynikajícím způsobem reprezentovala příslušníky právnického stavu.
Ples byl zahájen ve Smetanově síni Obecního domu jako obvykle áriemi ze známých
oper, tentokrát z Prodané nevěsty, Rigoletta a Lazebníka sevillského, za doprovodu
Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně, hlavního hudebního tělesa celého
večera.
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jana Kuklík, DrSc., ve svém
úvodním projevu zdůraznil, že jeho příslib z posledního Právnického plesu,1 konaného před
rokem, byl splněn: výtah v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zvaný paternoster,
byl rekonstruován, k jeho otevření dojde v příštích týdnech.
Následoval projev nového starosty Spolku českých právníků Všehrd Martina
Matouška. Také on, podobně jako předcházející starosta před rokem, předal do rukou děkana
fakulty dar spolku Všehrd ve výši 30 000 Kč, tentokrát jako příspěvek v rámci připravované
dostavby fakulty.
Po mistrném předtančení ples pokračoval tancem nejen ve Smetanově síni, ale
i v Grégrově a Sladkovského sále.
Mezi přítomnými učiteli a studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy i četnými
právníky z praxe byla řada členů Společnosti pro církevní právo. Vedly se četné rozhovory
nejen u stolů ve Smetanově síni, ale i v Primátorském, Palackého a Riegrově sále. Tradiční
přítomnost členů naší Společnosti je nejen výrazem zájmu o záležitosti týkající se celé
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právnické obce, ale také radostnou odpovědí na nedávno obnovenou spolupráci mezi spolkem
Všehrd a Společností pro církevní právo.
Na závěr upozorňujeme, že Spolek českých právníků Všehrd slaví v tomto roce
150. výročí svého založení. Součástí oslav, plánovaných na příští měsíc, bude výstava
z historie spolku v Křížové chodbě Karolina a odhalení v loňském roce objeveného pravého
erbu českého šlechtice, místopísaře zemských desk a univerzitního mistra Viktorina Kornela
ze Všehrd (1460–1520), nestora českého právnického stavu, autora významného právnického
spisu pořízeného v českém jazyce, známého pod názvem O práviech, o súdiech i o dskách
země české knihy devatery.
Z Právnického plesu 2018:
Pohled do Primátorského sálu.
Na snímku vpředu členové
Společnosti pro církevní právo
JUDr. Viktor Hodek a prof .
JUDr. Jiří Rajmund Tretera,
čestný člen Všehrdu.
Foto Záboj Horák
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Večerní setkání v úterý 20. února 2018 na Právnické fakultě UK
Navazujeme na všechna předcházející pozvání a těšíme se na bohatou účast členů a přátel
Společnosti pro církevní práva i široké veřejnosti na 78. večeru SPCP.
Hlavní náplní večera bude prezentace nedávno vydané publikace Autonomie církví
a četba vybraných pasáží jejím autorem advokátem JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D. Hudební
doprovod zajistí člen SPCP, student práv a absolvent konzervatoře Štěpán Korenec.
V části věnované diskusi bude možnost hovořit jak na téma prezentované knihy, tak
o dalších problémech naší žhavé právní současnosti, souvisejících s obory konfesního práva.
Pokračovat v diskusi lze i během rozhovoru nad číší vína v druhé části večera.
Program zahájíme přesně o 17.00 hodině, ukončen bude po 19.00 hodině. Doplněnou
pozvánku naleznete v příloze.

Revue církevního práva č. 70–1/2018 rozeslána
Ve čtvrtek 8. února 2018 nám došla z České pošty zpráva, že právě byly rozeslány všechny
výtisky uvedeného čísla Revue podle naší objednávky. Pokud někdo z členů Společnosti pro
církevní právo, předplatitelů nebo přátel, kterým je časopis pravidelně rozesílán, uvedené
číslo dosud neobdržel, prosíme, aby nám o tom podal zprávu. Autoři článků obdrželi
po 5 autorských výtiscích. Několik volných výtisků bude k dispozici při naší oslavě dne
20. února 2018.

Popeleční středa
Popeleční středa letos připadá na 14. února 2018. Tímto dnem vstoupí křesťané na celém
světě do svatopostní čili velkopostní doby, tj. do doby čtyřicetidenní duchovní přípravy
na Velikonoce. Paramenta (liturgické oděvy a insignie) v katolických kostelech mění zelenou
barvu na fialovou.
Po večerní mši svaté na Popeleční středu jsou katolíci označováni popelem z ratolestí
použitých o Květné neděli předcházejícího roku, zvaným popelec, za doprovodu slovy
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Popeleční středa spolu s Velkým pátkem patří ke dvěma dnům v roce, kdy katolíci
zachovávají přísný půst. „Každý katolík od dovršeného osmnáctého až do započatého
šedesátého roku věku se v tyto dny nasytí pouze jednou (půst újmy), a to bezmasé stravy
(abstinentia). Ostatní katolíci od dovršeného čtrnáctého roku věku bez omezení vyšší
věkovou hranicí jsou vázáni zdrženlivostí od masa (abstinentia).“2

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že v pátek 3. listopadu 2017 odešel na věčnost ve věku 45 let kněz
Českobudějovické diecéze R. D. Mgr. Pavel Kubů. Byl pohřben do rodinné hrobky
v Dráchově. R. I. P.
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Oprava data obřadu vyslání vězeňských kaplanů v roce 2017
Do Aktualit č. 1/2018/2 z 18. ledna 2018 se nám vloudila drobná chyba. K ekumenické oslavě
vyslání vězeňských kaplanů došlo 14. prosince 2017, tedy nikoliv 21. listopadu 2017.
V Aktualitách i v Newsletteru, zavěšených na našich internetových stránkách, jsme již opravu
učinili. Děkujeme za upozornění.
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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.

