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Ústavní soud rozhodl: spravedlnost zvítězila
S radostí oznamujeme, že dnešního dne 15. října 2019 odpoledne byl zveřejněn nález
Ústavního soudu v Brně, kterým se ruší zdanění finančních náhrad poskytovaných na
základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, jakožto protiústavní. Rozhodnutí je konečné.
Znění uvedeného nálezu, sp. zn. Pl. ÚS 5/19 je dostupné na webových stránkách
Ústavního soudu.

82. večer SPCP svolán na středu 6. listopadu 2019
Zveme všechny členy a příznivce Společnosti pro církevní právo na 82. večer přednášek
a rozhovorů, který se bude konat tentokrát v barokním refektáři dominikánského kláštera
sv. Jiljí, Jilská 5, Praha 1, Staré Město, a to jako obvykle od 17.00. Závěr večera se
předpokládá asi v 19.30.
Po krásném posledním večeru věnovaném ekologii a životnímu prostředí se tentokrát
zamyslíme nad významem a posláním genealogie a heraldiky. Přednášet budou zástupci
České genealogické a heraldické společnosti v Praze Dr. Martin Slaboch, Pavel Hnízdil
a Roman Bláha.
Po přednášce a diskusi bude následovat číše vína a malé občerstvení. Všichni jsou
srdečně zváni.
Rádi bychom upozornili, že kromě obvyklého vstupu do sálu z Jilské 5, byla pro
vozíčkáře otevřena možnost bezbariérového vstupu z nového hlavního vchodu do kláštera
z Jalovcové 2 (vedle knihkupectví Oliva).
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30. ročník novodobých přednášek z církevního práva na pražské
právnické fakultě odstartován
V pondělí 7. října 2019 se konala v posluchárně č. 120 v prvním poschodí Právnické fakulty
Univerzity Karlovy první přednáška z letošního 30. ročníku přednášek v povinně volitelném
předmětu Církevní právo. Přednášky se konají každé pondělí od 12.00.
Předmět Církevní právo obsahuje teorii kanonického práva, obecné normy Kodexu
kanonického práva z roku 1983, ústavní právo katolické církve a pěti dalších
nejpočetnějších církví v České republice a magisteriální právo kanonické. Z více než 160
přihlášených studentů se první přednášky zúčastnilo 84 studentů, přišli i 4 studenti
z Univerzity třetího věku. Přednášky jsou volně přístupné komukoliv. Každý posluchač
obdržel lístek na dotazy a připomínky, které byly 15 minut před koncem přednášky vybrány
a na místě přednášejícími zodpovězeny. Toto pravidlo přímého kontaktu s posluchači bylo
zavedeno do všech pěti tradičních předmětů tvořících základ modulu Církevní právo.
Ve čtvrtek 10. října se v téže posluchárně konala první přednáška z navazujícího
oboru Manželské a procesní právo církevní, na kterou je zapsáno přes 70 studentů. Přítomna
byla asi jen polovina, neboť studenti prvního ročníku se účastnili slavnostní imatrikulace
v Karolinu, kam se po přednášce odebrali i oba přednášející.
V úterý 8. října se uskutečnilo první setkání 13 studentů, účastnících se Vědeckého
semináře Právo a Bible v tomto semestru. Po úvodní přednášce Prof. Jiřího R. Tretery
o tradičních i soudobých překladech Bible do češtiny si studenti rozebrali úkoly spočívající
v postupném rozboru novozákonní knihy Skutky apoštolů se zdůrazněním společenského
a právního pozadí, které tato část Nového zákona obsahuje. Seminář tak navazuje na loňský
rozbor všech epištol i Apokalypsy. Upozorňujeme, že dvě místa jsou ještě volná!

Prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák přednášejí Církevní právo v posluchárně č. 120.
Foto Anežka Straková
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Žehnání zvířátek ve Stříbře
V pátek 4. října 2019 v 18 hodin na svátek sv. Františka z Assisi proběhlo v nově
zrekonstruovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře žehnání domácích zvířat
a milovníků všech zvířat na přímluvu sv. Františka. Přišli občané s pejsky, kočičkami
a dokonce s papouškem. Všem požehnal R. D. Mgr. Miroslav Martiš, SChLJ, farář ve
Stříbře, v Boru u Tachova a v Kladrubech u Stříbra.

R. D. Miroslav Martiš udělil dle nové liturgické knihy Benedikcionál požehnání zvířátkům místních
farníků a dalších přátel. V zadní řadě první zleva je Bc. František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Stříbro,
člen farní rady ve Stříbře a vedení Společnosti pro církevní právo.
Foto Kulturní středisko Stříbro

Ignác Antonín Hrdina: P. Vladimír Matějka, kněz
královéhradecké diecéze
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha, 2018, 224 s., ISBN 978-80-88009-12-2.

Dílo prof. Ignáce Antonína Hrdiny, O.Praem., P. Vladimír Matějka, kněz královéhradecké
diecéze vypráví pozoruhodný životní příběh hlineckého rodáka P. Vladimíra Matějky –
kněze, který svým charakterem inspiroval nejen své farníky. Kniha se neomezuje toliko na
strohý popis života této osobnosti, ale obsahuje i autorovy cenné vzpomínky na osobní
setkání, stejně jako vzpomínky ostatních současníků P. Matějky, vesměs jeho farníků.
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Kniha sestává ze dvou částí, biografické a memoárové. V životopisné části publikace
autor velmi důkladně a barvitě líčí celý Matějkův život. Od narození v poválečném
Československu, přes získání vzdělání, formaci v královéhradeckém kněžském semináři,
působení ve farnostech královéhradecké diecéze, až po perzekuci ze strany komunistické
strany, uvěznění a pokračující pronásledování po propuštění z vězení.
V memoárové části nalezneme čtyři kapitoly plné osobních vzpomínek na
P. Matějku. Nejdříve se rozpomíná sám Ignác Antonín Hrdina, žák P. Matějky. Vyzdvihuje
jeho dobrosrdečnost, z profesního hlediska pak Matějkovy výborné pedagogické schopnosti,
rozsáhlé znalosti církevních dějin, teologie nebo vynikající dovednosti v oboru homiletiky.
Zbylé tři kapitoly patří necelým dvěma desítkám farníků z Chrudimska, Královédvorska
a Rtyňska, kteří rovněž vzpomněli na P. Matějku a uctili tak jeho památku.
Dílo je doplněno obrazovou přílohou, zachycující významné i každodenní události
Matějkova života, rodinné příslušníky, či místa jeho působení.
Na konec publikace autor připojil přílohu obsahující mimo jiné výňatek z farní
kroniky Římskokatolické farnosti Rtyně v Podkrkonoší nebo obsah Matějkova učebního
textu k církevním dějinám.
Kniha je opatřena předmluvou kardinála Dominika Duky OP, ve které pan kardinál
zdůrazňuje výjimečnost osoby P. Matějky, jeho lásku k farníkům, neutuchající laskavost
a pokoru.
Kniha je napsána velmi poutavě. Všem čtenářům ji vřele doporučujeme.
Jakub Nagy
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