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Revue církevního práva přijata do Web of Science
S radostí oznamujeme, že Revue církevního práva byla přijata do mezinárodní citační
databáze Web of Science, což znamená další rozšíření povědomí o tomto odborném časopise.
V příštím čísle Aktualit se k této události s velkým významem pro redakci i všechny autory
článků publikovaných v Revue církevního práva vrátíme a podáme podrobnější informaci.

Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu začínají
již 13. června 2019
Společnost pro církevní právo pořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
ve dnech 13. – 14. června 2019 mezinárodní konferenci Fourth Prague Dialogues on Church
and State Relations: Spiritual Care in Public Institutions. Námětem přednášek jedenácti
pozvaných zahraničních zástupců i zástupců české vědy je právní zajištění kategoriální
pastorace a účasti zástupců církví v armádě, vězeňství, zdravotnictví, školství, policejních
a hasičských sborech, ve prospěch obětí trestných činů a katastrof v České republice, na
Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, v Maďarsku, ve Francii, ve Švýcarsku
a v Anglii. Konferenčním jazykem je angličtina. Pozváno bylo několik desítek dalších
odborníků z celé České republiky a studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního
práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Konference o kardinálu Josefu Beranovi
U příležitosti 50. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana a prvního výročí přenesení jeho
ostatků z Říma do České republiky uspořádalo Pražské arcibiskupství a Ústav pro studium
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totalitních režimů v Praze v Sále kardinála Berana pražského arcibiskupského paláce
dvoudenní konferenci Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran
a jeho doba. Konference byla zahájena příhodně 16. května 2019, v den svátku hlavního
patrona České země svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, a pokračovala i během
následujícího dne.

Státní ocenění pro Mons. Tomáše Halíka
Mons. prof. Tomáš Halík, čestný člen Společnosti pro církevní právo, obdržel 30. dubna 2019
od ministra obrany České republiky dekret a pamětní medaili účastníka odboje a odporu proti
komunismu za aktivní protikomunistickou činnost, „spočívající v aktivitách k prosazení
svobody náboženského vyznání, v autorském zapojení do tvorby samizdatových periodik,
v podílu na tvorbě dokumentů vypovídajících o situaci křesťanů v Československu
a v aktivním podílu na vyhlášení a organizaci Desetiletí duchovní obnovy národa“.
Podrobnější informaci naleznete na internetových stránkách České křesťanské akademie.
Gratulujeme.

Zpráva z konference východních kanonistů v Libanonu
Ve dnech 25. až 27. dubna 2019 se v hotelu Notre Dame du Mont v Libanonu uskutečnila
mezinárodní konference na téma Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologicocanonistiche (Nové aspekty a otázky ekleziologie a kanonistiky), kterou pořádal Papežský
východní institut a maronitská patriarchální církev. Jednalo se o každoroční setkání kanonistů
zabývajících se východním kanonickým právem.
Konferenci zahájil Hanna Alwan, patriarchální soudní vikář maronitské církve, po
němž přednesli své referáty tito přednášející:
Natale Loda (Papežská lateránská univerzita, Řím): Eparchiální struktury maronitské
církve z historického pohledu,
Orazio Condorelli (Univerzita v Katánii, Sicílie): Několik poznámek k teologickému
sporu v Byzanci v době Manuela I. Komnena (1143–1180),
Jiří Dvořáček (Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt a Cyrilometodějská teologická
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Role laiků v synodálních strukturách,
Jean Farah (Univerzita Saint-Esprit Kaslik, Libanon): Spolupráce východních
katolických církví na univerzálním poslání církve,
Sunny Thomas Kokkaravalayil SJ (Papežský východní institut, Řím): Právo na vlastní
obřad a misijní povinnost v multicírkevním a náboženském kontextu.
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Foto Jiří Dvořáček

Den druhý pokračoval těmito příspěvky:
Paul Rouhanna (patriarchální vikář maronitské eparchie Sarba): Jurisdikce patriarchů
mimo území patriarchální církve ve světle návrhů č. 18, 19 a 23 Synody biskupů
Středního Východu (10. – 24. října 2010),
Cyril Vasiľ SJ (sekretář Kongregace pro východní církve, Řím): Další úvahy
k rozšíření vlastního území církví sui iuris. Možnost postupných řešení,
Selim Sfeir (soudní vikář maronitské eparchie na Kypru): Pastorační a duchovní
pohled na partikulární právo maronitské církve a způsoby jeho aplikace,
Lorenzo Lorusso OP (podsekretář Kongregace pro východní církve, Řím):
Ustanovování biskupů patriarchálních církví: zásadní změny norem a praxe,
Federico Marti (Papežská univerzita Santa Croce, Řím): Administrátor eparchie
a obdobné funkce,
Péter Szabó (Katolická univerzita Pétera Pázmanye, Budapešť): Konstitutivní prvky
a funkce nadbiskupské moci.
Poslední den přednesli své příspěvky tito přednášející:
Astrid Kaptijn (Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko): Úvahy k hlubšímu promýšlení
„katolicity“,
Pablo Gefaell (Papežská univerzita Santa Croce, Řím): „In quibus“ a „ex quibus“:
doktrinální úvahy a recepce ekleziologické formulace,
Luigi Sabbarese (Papežská univerzita Urbaniana, Řím): „Subsistit in“: dějiny výkladu
jedné teologické formule,
Teodosio R. Hren (Papežská univerzita Sv. Tomáše Akvinského, Řím): Role hierarchy
v procesu exklaustrace řeholníka,
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Elie Haddad (arcibiskup v Saida a Deir E-Kamar řecko-melchitské katolické církve):
Volba biskupů ve východních katolických církvích.

Foto Jiří Dvořáček

Důležitou součástí setkání bylo jako obvykle i seznámení se s místním církevním a kulturním
prostředím. Pořadatelé z místní maronitské komunity pečlivě naplánovali doprovodný
program a účastníci konference tak mohli navštívit mj. i patriarchu maronitské církve
kardinála Bécharu Boutruse Raïho O.M.M. v jeho sídle v Bkerke, dále klášter Sv. Marona
v Annaya s hrobkou sv. Šarbela Makhlufa a hrobku sv. Rafqy v klášteře sv. Josefa v JrabtaBatroun. Setkání tak nabídlo kromě vysoké odborné úrovně i možnost vidět na vlastní oči,
byť jen krátce, zemi s velmi pestrou náboženskou a kulturní realitou.
Jiří Dvořáček

Pozvánka na prezentaci knihy
V sobotu 15. června 2019 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskuteční
veřejná prezentace knihy Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jejími autory jsou
prof. JUDr. Ladislav Vojáček CSc., doc. JUDr. Karel Schelle CSc. a doc. JUDr. Bc. Jaromír
Tauchen Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Kniha se věnuje historii Právnické fakulty Masarykovy univerzity v letech 1919–
2019. Některé pasáže uvedené publikace jsou věnovány výuce církevního práva
v meziválečném období.
Prezentaci knihy zahájí děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr.
Mgr. Martin Škop, Ph.D.
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