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10. ročník
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Matúš Nemec jmenován profesorem
11. června 2019 přijal z rukou prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky profesorský
diplom prof. JUDr. Matúš Nemec PhD. z Komenského univerzity v Bratislavě a Trnavské
univerzity v Trnavě. Prezident republiky jej jmenoval profesorem pro obor teorie a dějiny
státu a práva. Nový profesor, člen redakční rady Revue církevní práva, se ve své výuce
zaměřuje na církevní právo a konfesní právo. Inaugurační přednáška před Vědeckou radou
Univerzity Komenského v Bratislavě se uskutečnila 15. dubna 2019.

Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska předává jmenovací dekret prof. Matúši Nemcovi.
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Dvě disertace na teologické fakultě v Olomouci
Dne 27. června 2019 obhájila na
Cyrilometodějské
teologické
fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci ThLic.
Eva Zavadilová svou disertační práci na
téma Výuka a vyučující kanonického
práva na řádovém teologickém učilišti
kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
v Obořišti u Dobříše v letech 1918–1950.
Téhož dne 27. června 2019 obhájil
na téže fakultě ThLic. Tomáš Parma,
Ph.D., svou disertační práci na téma
Sociálně-právní aspekty života katolické
církve na Moravě 16. a 17. století.
Obě disertace byly podány v oboru
Praktická teologie se zaměřením na
církevní právo. Jejich vedoucím byl doc.
lic. Damián Němec dr, vedoucí Katedry
církevních dějin a církevního práva
Cyrilometodějské
teologické
fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.

Zleva dr. Tomáš Parma a doc. Damián Němec
Foto Záboj Horák

Podepsána Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví
S radostí oznamujeme, že dne 11. července 2019 byla v Praze slavnostně podepsána Dohoda
o duchovní péči ve zdravotnictví. Za Českou biskupskou konferenci ji podepsal její předseda
kardinál Dominik Duka, za Ekumenickou radu církví její předseda Daniel Ženatý a její
generální sekretář Petr Jan Vinš, za Českou republiku – Ministerstvo zdravotnictví ministr
Adam Vojtěch.
Podepsání dohody je završením mnohaletého úsilí, které vyvinuli odborníci v oboru
konfesního práva, kteří byli pověřeni vedením církví jednat s představiteli Ministerstva
zdravotnictví. O tomto obrovském úsilí jsme informovali na stránkách Revue církevního
práva i Aktualit. Těší nás, že mezi těmi, kdo se o přípravu dohody zasloužili, byli na předním
místě členové SPCP doc. Damián Němec a dr. Petr Jan Vinš.
Podepsání dohody může být i malým svátkem pro učitele konfesního práva na
právnických a teologických fakultách, kteří její nutnost po léta připomínali.
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Z prázdninové návštěvy západních Čech

Z návštěvy Kladrubského kláštera dne 14. července 2019.
Zleva Bc. František Kratochvíl a prof. Jiří Rajmund Tretera
Foto Záboj Horák

Ve dnech 6. – 14. července 2019 navštívili předseda a místopředseda Společnosti pro
církevní právo západní Čechy. Setkali se s dalšími členy SPCP: Bc. Františkem
Kratochvílem, ředitelem Základní umělecké školy Stříbro, arciděkanem Jiřím Hájkem,
farářem ve Stříbře, JUDr. Antonínem Stehlíkem, varhaníkem v kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně v Praze a Mgr. Janem Hájkem, jáhnem Církve československé husitské v Karlových
Varech. Navštívili také klášter v Teplé u Mariánských Lázní a jeho opata J. M. Filipa
Zdeňka Lobkowicze.
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Z návštěvy premonstrátského kláštera v Teplé u Mariánských Lázní dne 10. července 2019.
Průčelí opatství září novotou své fasády. Budova vlevo je nadále v desolátním stavu.
Foto Záboj Horák

Vydán pokyn o duchovní službě u Policie ČR
V Aktualitách č. 6/2019/2 jsme informovali čtenáře o pozitivním vývoji v oblasti policejní
duchovní péče. Tuto čerstvou informaci předal jeden z protagonistů této služby, major
Policie ČR Jiří Ignác Laňka, jáhen a člen Společnosti pro církevní právo, na mezinárodní
konferenci Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu na Právnické fakultě Univezity
Karlovy dne 14. června 2019.
Nyní můžeme informovat o tom, že policejní prezident brig. generál Mgr. Jan Švejdar
vydal dne 7. června 2019 pokyn o poskytování duchovních služeb, a to pod č. 121/2019.
Tyto služby mohou poskytovat duchovní všech církví a náboženských společností
registrovaných v ČR. O duchovní službě u policie jednala 6. července 2019 Česká biskupská
konference na svém plenárním zasedání na Velehradě.

Hledáme redaktora/redaktorku
pro naše periodika Revue církevního práva, Aktuality
a Newsletter,
který/á bude docházet do redakce třikrát týdně na 3–4 hodiny.
Hlaste se prosím na e-mail spcp@prf.cuni.cz.
Nástup možný ihned.
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Revue církevního práva č. 76–3/2019 je v tisku
Dnešního dne jsme odeslali sazbu třetího letošního čísla do tiskárny. Nové číslo má 144
stránek.
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Všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo
přejeme hezkou dovolenou a prázdniny.
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