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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 5/2019/2 10. ročník                   11. května 2019 

 

 

Informace z Akademie kanonického práva v Brně 

 
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že již bylo zahájeno přihlašovaní na IV. Symposium 

kanonického práva pořádané Akademií kanonického práva ve Vranově u Brna ve dnech 8. až 

11. září 2019, o kterém jsme informovali v prvním dubnovém čísle letošních Aktualit. 

Přihlašovací formulář a program Symposia naleznete zde.  

 Akademie kanonického práva rovněž od ledna 2020 otevírá ve spolupráci 

s papežskými univerzitami diplomové studium manželského práva. 

 Akademie kanonického práva ve spolupráci s Teologickým institutem Claretianum při 

Lateránské univerzitě v Římě, s podporou konferencí vyšších představených řeholí v ČR 

i SR taktéž organizuje Školu řízení institutu a formace určenou pro řeholníky. 

 Kromě těchto studií organizuje Akademie ve spolupráci s Papežským institutem Jana 

Pavla II. pro rodinu v Římě již třetím rokem studium v rámci trvalé formace v oblasti 

pastorace manželství a rodiny. 

 

Zuzana Kubíková 

Akademie kanonického práva Brno 

 

Nové internetové stránky Diecézního církevního soudu v Brně 
 

Upozorňujeme čtenáře, že Diecézní církevní soud v Brně zprovoznil své nové internetové 

stránky, které v nové grafické úpravě přinášejí informace o činnosti soudu a obsahují také 

rubriku Často kladené otázky (FAQ), v níž lze nálezt odpovědi na aktuální problémy 

kanonického manželského a procesního práva. 

 

http://spcp.prf.cuni.cz/AKTUALITY-2019.04.1.pdf
http://www.akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=symposium-prava
http://www.akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=studium-vzdelavani
http://www.akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=studium-zasveceneho-zivota
http://www.akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=studium-man%C5%BEelstv%C3%AD-a-rodiny
http://www.akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=studium-man%C5%BEelstv%C3%AD-a-rodiny
http://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/cirkevni-soud/
http://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/cirkevni-soud/
http://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/casto-kladene-otazky/
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Z pohřbu prof. Václava Wolfa 
 

Jak jsme informovali v minulém čísle Aktualit č. 5/2019/1, odešel 25. dubna 2019 na 

věčnost kanovník prof. Václav Wolf, emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. 

 Pohřební mši svatou sloužil v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na 

Královských Vinohradech J. E. Dominik kardinál Duka OP, spolu s desítkami kněží, mezi 

nimiž bylo mnoho vděčných žáků prof. Václava Wolfa. V kostele byly přítomny stovky 

věřících z pražských farností i venkova.  

 Přinášíme řeč, kterou pronesl při pohřební mši svaté v chrámu Nejsvětějšího Srdce 

Páně nad rakví svého předchůdce současný děkan Katolické teologické fakulty Univerzity 

Karlovy prof. Vojtěch Novotný. Řeč si můžete přečíst na tomto odkazu. 

 Poté byl Václav Wolf uložen k poslednímu odpočinku do hrobu na Olšanských 

hřbitovech, za účasti zástupců katolické teologické fakulty a karlštejnské kapituly. 

  

 

 
 

Z pohřbu prof. Václava Wolfa na Olšanských hřbitovech v Praze. Mezi kněžími zleva dr. 

Miloš Szabo z Katolické teologické fakulty UK, v pluviálu děkan Královské kolegiátní 

kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejn Josef Pecinovský. 

 

Foto Ferdinand Peroutka 

http://www.christnet.eu/clanky/6230/odesel_teolog_vaclav_wolf.url
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Pozvání na mezinárodní konferenci „Verejné právo na Slovensku 

a v Európe – aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti“ 

 
V pátek 27. září 2019 se na Právnické fakultě Trnavskej univerzity v Trnavě uskuteční 

mezinárodní vědecká konference s názvem „Verejné právo na Slovensku a v Európe – 

aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti“. Konference se koná v rámci řešení 

vědeckého projektu APVV-17-0022 „Římsko-kanonické vlivy na slovenské veřejné právo“, 

jehož podstatou je zkoumání vzájemných vztahů mezi římským a kanonickým právem na 

straně jedné a veřejným právem platným na území Slovenské republiky na straně druhé. 

Oficiální pozvánku a více podrobností o konané události přikládáme do přílohy Aktualit. 

 

Na věčnost odešel JUDr. Viktor Počuch 

 
S lítostí oznamujeme, že ve věku 82 let odešel z této časnosti zakládající člen Společnosti 

pro církevní právo JUDr. Viktor Počuch z Jinačovic u Kuřimě, okres Brno venkov, právník 

ve zdravotní pojišťovně, místopředseda lesního družstva Jinačovice. Došla nám zpráva, že 

zemřel po dlouhé nemoci v březnu 2019. R.I.P. 

 

Z nové literatury 

 
KONÍČEK, Jiří (ed.), František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu, Moravsko-

slezská křesťanská akademie, Olomouc, 2018, 140 s., ISBN 978-80-904075-3-4. 

KONÍČEK, Jiří (ed.), Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu: Texty a komentáře 

k problematice tzv. Istanbulské úmluvy, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Olomouc, 

2018, 42 s., ISBN 978-80-904075-2-7. 

Obě publikace vydané Moravsko-slezskou křesťanskou akademií je možné objednat na adrese 

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo 

prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese mska@mska-akademie.cz 
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