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9. ročník

1. prosince 2018

80. večer Společnosti pro církevní právo
22. listopadu 2018

Záboj Horák hraje na ukulele a zpívá české, americké a francouzské národní písně,
deset minut před zahájením programu o 17. hodině.
Foto Antonín Krč
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První informaci z 80. večera Společnosti pro církevní právo, pořádaného ve čtvrtek
22. listopadu 2018, tak jako předešlá setkání na jaře 2018, opět ve slavnostním sále v přízemí
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, za Myslbekovou sochou Oddanosti, jsme přinesli již
26. listopadu 2018, v reportáži v našem anglickém Newsletteru č. 11/2018. Tam jsme umístili
také barevné fotografie obálek nejnovějších publikací prof. Ignáce A. Hrdiny, dr. Miloše
Szabo a doc. Stanislava Přibyla, jejichž prezentace byla vyvrcholením našeho 80. večera.
Večery Společnosti pro církevní právo v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi
se již vryly do paměti veřejnosti jako pravidelná setkání několikrát do roka, buď v čítárně
nebo v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze, nebo v posluchárnách
a sálech pražské právnické fakulty.
Úplný seznam těchto setkání od prvního večera konaného 9. listopadu 1994, se
vzpomínkou na jejich obsah, můžete najít na našich nových internetových stránkách.
Postupně doplňujeme v této rubrice našich stránek a v přihrádce O nás – Fotogalerie
fotografie ze všech večerů, které se dochovaly v našem archivu.
Cílem našich večerů je nejen se navzájem poučit o rozvoji církevního kanonického
i konfesního práva v naší zemi i ve světě, ale užít si krásné a harmonické společenství
a navázat osobní kontakty s dalšími přáteli stejných zájmů.
Po prezentaci nových internetových stránek SPCP, jejichž provoz byl v české
a anglické verzi zahájen od dubna 2018 a italské verzi v posledních dnech, prezentovali svou
publikaci Teorie kanonického práva, která vyšla v nakladatelství Karolinum, oba spoluautoři
prof. Ignác Antonín Hrdina a dr. Miloš Szabo. Druhý z nich provedl autorské čtení.

Před prezentací knihy Teorie kanonického práva. Zleva prof. Tretera, doc. Horák, doc. Přibyl
a prof. Hrdina.
Foto Antonín Krč
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Po prvním hudebním intermezzu v podání Duo semplice vystoupil doc. Stanislav
Přibyl, který postupně představil dvě knihy, které právě, téměř najednou, vyšly. První byla
německy psaná publikace Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in
Tschechien, vydaná naší Společností pro církevní právo v rámci neperiodické řady Knižnice
církevního a konfesního práva jako její 2. svazek. Druhá pak byla anglicky psaná publikace
The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law, kterou vydalo
nakladatelství Wolters Kluwer v Bratislavě.
Prezentace všech nových knih byla zakončena jejich požehnáním přítomnými kněžími.

Požehnání prezentovaných knih. Zleva dr. Radim Cigánek, prof. Ignác Antonín Hrdina,
dr. Miloš Szabo, doc. Stanislav Přibyl a prof. Jiří Rajmund Tretera.
Foto Antonín Krč

Žehnající použili této modlitby z benedikcionálu Obřady žehnání, Praha, 2013:

Bože, vyslyš naše prosby za ty,
kdo budou v těchto knihách hledat
prohloubení svých vědomostí:
ať to dělají s vědomím, že se podílejí
na díle tvé Moudrosti ve světě,
a řádně vybaveni potřebnými znalostmi
ať vytrvale spolupracují na vytváření lidštějšího světa.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Během večera přítomní uctili památku paní Emilie Tunklové, úřednice advokátní
kanceláře, pracovnice dominikánského provincialátu v Praze a činovnice křesťanské
tělocvičné organizace Orel. Zesnulá patřila nejen k zakládajícím členům Společnosti pro
církevní právo, ale byla pravidelnou účastnicí snad všech jejích večerů a pražských akcí.
Přečetli jsme životopis paní Tunklové, uveřejněný v Aktualitách č. 11/2018/2, a promítli na
velkou počítačovou obrazovku, na níž byly obrazem provázeny všechny části večera, její
záběr z přecházejícího 79. večera Společnosti. Předseda Společnosti poděkoval přítomné paní
Jitce Jindráčkové, že nás všechny zastoupila na pohřební mši svaté, slavené 5. listopadu 2018
v kostele sv. Václava v Praze-Dejvicích.
Po požehnání prezentovaných publikací následovalo druhé hudební intermezzo
v podání Duo semplice. Při obou intermezzech pan Lukáš Dobrodinský skladby zajímavě
uvedl a představil. Celé vystoupení bylo hlubokým zážitkem a významným obohacením
večera.

Hudební doprovod renesančních, barokních a soudobých skladeb v podání Duo semplice.
Zleva Lukáš Dobrodinský: harfa, Vít Homér: flétna.
Foto Antonín Krč

Druhou polovinu večera zaplnil jako vždy rozhovor účastníků při číši vína a drobném
pohoštění. Na rozdíl od některých minulých večerů nebylo použito zakázky u veřejných
institucí, ale vrátili jsme se k tradiční vlastní přípravě. Naše poděkování si zaslouží všichni,
kdo se jí zúčastnili, od přípravy táců a skleniček, až po jejich umytí a uklizení. Zvláště nutno
poděkovat za darování vína, pomoc při nákupu a aranžování chlebíčků a tentokrát
i vlastnoruční upečení pečiva.
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Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu připraveny
Jak jsme již předběžně informovali, Společnost pro církevní právo připravuje ve spolupráci
s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy na dny

12. – 16. června 2019
mezinárodní konferenci Fourth Prague Dialogues on Church and State Relations: Spiritual
Care in Public Institutions. Jak předseda Společnosti oznámil v průběhu 80. večera, program
je již předběžně připraven. Námětem přednášek osmi pozvaných zahraničních zástupců
i zástupců české vědy je kategoriální pastorace a služba účastí zástupců církví zejména
v armádě, vězeňství, zdravotnictví, školství, policejních a hasičských sborech, ve prospěch
obětí trestných činů a katastrof.
Prosíme všechny, kdo mají o účast zájem, aby si již nyní rezervovali ve svých
kalendářích potřebné volno.

K finanční situaci Společnosti: radostné zprávy z 22. listopadu
Díky postupně se zvyšujícímu zájmu o časopis Revue církevního práva a zvýšenému počtu
odborníků, kteří v něm publikují, jsme se před dvěma roky rozhodli rozmnožit počet
vydávaných čísel na 4 čísla ročně a náklad na 1.000 výtisků u každého čísla. Také rozsah
každého čísla vzrostl na větší počet stran než do té doby. Pokud jde o hmotné zajištění,
spolehli jsme se jak na podporu členů Společnosti a čtenářů, tak na zahraniční sponzory.
Jak jsme informovali v Aktualitách č. 9/2018/2, dostali jsme se v letních měsících
do obtížné finanční situace, když nám oznámil hlavní sponzor, podvýbor Konference
katolických biskupů Spojených států amerických pro pomoc církvi ve střední a východní
Evropě, že zamítá naši žádost na rok 2019 o obvyklou finanční podporu Revue. Při dalších
písemných i telefonických jednáních nás podvýbor informoval o tom, že tato pomoc bude
napříště poskytována především začínajícím institucím. Nám pak bylo doporučeno obrátit se
na své členy a domácí zdroje.
Dne 10. srpna 2018 jsme s pomocí arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky
OP podali novou žádost o podporu na rok 2019, v níž jsme zohlednili změněné podmínky
podvýboru Konference katolických biskupů.
S radostí jsme oznámili na 80. večeru Společnosti pro církevní právo, že
předcházejícího dne nám došlo rozhodnutí o tom, že dostaneme z USA na příští rok podporu
ve výši 10.000 USD, tedy jen o 2.000 USD nižší než na tento rok.
Téhož dne nám došla pravidelná částka 2.500 CHF od Katolické rady Kantonu
Thurgau ve Švýcarsku na jedno již vydané číslo v tomto roce, což byl další důvod k radosti.
Děkujeme všem členům a příznivcům, kteří svými dary přispěli na zachování našeho
časopisu. Jejich podpora znamenala, že mohlo vyjít č. 73–4/2018 Revue církevního práva
a dává nám naději na udržení v budoucnosti.
Prosíme členy Společnosti pro církevní právo, odběratele a další příznivce naší
činnosti, aby ve své podpoře nepolevovali ani nyní, ani v příštím roce.
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Jakub Kaňa úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy dne 24. září 2018 a byl v Karolinu slavnostně promován 7. listopadu 2018.
R. D. Profesor Mieczysław RóŜański se stal 19. října 2018 děkanem Fakulty práva a správy
Univerzity varmijsko-mazurské v Olštýně. Je vůbec prvním knězem v Polsku, který se stal
děkanem právnické fakulty na univerzitě, která není katolickou univerzitou.
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Radostný advent nám nastává!
Dnes o západu slunce začíná křesťanům doba adventní, doba přípravy na svátky prvního
příchodu Krista na svět v betlémském chlévě a současně zvýšené připomínky druhého
Kristova příchodu na svět – parúsie – kterou křesťané očekávají. Je to doba vážná a současně
radostná, plná tichého a nadějného očekávání. Odkládáme obvyklý chvat a napětí
a připravujeme se v klidu a usebrání. V tom je velký příklad církve daný lidstvu.
Přejeme všem členům Společnosti pro církevní právo klidné a smysluplné prožití celé
adventní doby, zejména pak čtyř adventních nedělí. A jako návdavek přikládáme úvahu
RNDr. Jiřího Nečase, ordinovaného presbytera v Českobratrské církvi evangelické,
odborného asistenta na katedře matematiky Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy
ekonomické a člena Ekologické sekce České křesťanské akademie. Všem doporučujeme jeho
internetové stránky.
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Praha, listopad 2018

Milí přátelé, sestry a bratři, kolegyně a milí kolegové,
nedávno skončilo „babí léto“ a už stojíme na prahu adventu, období přípravy na Vánoce.
V křesťanském církevním roce jsou trojí významné svátky: Vánoce, Velikonoce a Svatodušní
svátky. Vánocům zůstalo v dnešním povědomí nejvýznamnější místo – tři dny pracovního
klidu a z toho dva a půl dne bez prodávání ve velkých obchodech. Velikonoce dopadly u nás
zvláštně. Těšíme se z volného Velkého pátku (kdybych měl v pátek výuku, asi by to mou
radost z volna v tento sváteční den kalilo – moc nerad o cvičení přicházím), avšak kroutím
hlavou nad skutečností, že na největší křesťanský svátek v roce – Velikonoční neděli, den
Vzkříšení – mají velké obchody otevřeno, zatímco v pondělí, které je k tomuto svátku jen
jakýmsi přídavkem, musejí mít zavřeno. A Svatodušní svátky, s nimiž není spojen žádný den
pracovního klidu, z obecného povědomí u nás vymizely.
O Vánocích si křesťanský svět připomíná příchod Ježíše Krista jako dítěte na svět. V jejich
poselství je úžasná symbolika. Odložme teď náš evropský skeptický racionalismus stranou
a nechme se jí oslovit. V Ježíši Bůh sestoupil mezi lidi, a to v nepředstavitelně chudém
prostředí. S tím úzce souvisí to, co po nějakých třiceti letech Ježíš jako učitel říká
(Mt.23.11,12; Mk.9.35): „Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. ⨀ Kdo chce být první, buď ze všech poslední
a služebník všech.“ K plně prožívanému lidskému životu patří pokora a skromnost, zatímco
pýcha a namyšlenost jej degradují. Vánoce nám, ať už se ke křesťanství hlásíme nebo ne,
připomínají toto hluboké a dnes opomíjené poznání či životní tajemství.
Přeji vám všem, milí adresáti, klidné prožití adventu (pokud možno daleko od různých
nákupních shonů), radostné Vánoce bohaté na setkávání v širších rodinách i s přáteli
a optimistické vykročení do nového roku 2019.
Jiří Nečas
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