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AKTUALITY 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 11/2019/1 10. ročník                 4. listopadu 2019 

 

Vzpomínka na zesnulé členy a dobrodince  

Společnosti pro církevní právo 
 

Katolický církevní kalendář zasvěcuje den 2. listopadu Památce všech věrných zesnulých. 

Také v redakčních radách periodik Společnosti pro církevní právo jsme vzpomínali, a to 

nejen na své příbuzné a blízké, ale na všechny, kdo byli členy nebo dobrodinci Společnosti 

pro církevní právo a předešli nás na věčnost. Ti z nás, kdo jsou kněžími, obětovali za ně mše 

svaté. 

 Dovolte, abychom dnes v krátkosti připomněli aspoň všechny čestné členy 

Společnosti pro církevní právo in memoriam, jejichž životní data naleznete zde. Jsou to: 

 JUDr. Vladimír Mindl. Patřil mezi otce myšlenky Společnost založit. V době totality 

působil jako právník ve výrobě a ve stavebnictví. Provázela ho pověst doktora – lidumila, 

který se ujímá těch nejpotřebnějších a poskytuje jim zdarma právní rady. V podzemní 

skupině věřících právníků, k níž patřil i šéfredaktor našich publikací, připravoval legislativu 

pro lepší časy. 

 Ing. Jana Mindlová, CSc., odborná asistentka Zemědělské univerzity v Praze, 

manželka Vladimíra Mindla. Po smrti svého manžela převzala štafetu a stala se první 

zástupkyní předsedy Společnosti pro církevní právo a první redaktorkou Revue církevního 

práva. 

 Prof. JUDr. Valentin Urfus, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V lednu 

1990 otevřel na doporučení svého spolužáka a přítele JUDr. Vladimíra Mindla cestu 

k vyučování církevního práva na této fakultě. 

 Mgr. Miloslav Preininger. Náležel k první generaci vůdců Společnosti již jako 

student práv. Během doktorského studia v oboru církevního práva předčasně zesnul, což 

byla veliká ztráta v našem vedení. Měl skvělé lidské vlastnosti a byl nám všem vynikajícím 

kamarádem. 

 JUDr. Pavel Šimek, notář a kdysi synodní kurátor Českobratrské církve evangelické. 

V roce 1990 inspiroval jako pracovník předsednictva federální vlády zákony o navrácení 

budov klášterů katolickým řeholníkům a řeholnicím v celé republice. S námi ho poutalo 

http://spcp.prf.cuni.cz/cestni-clenove/
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dlouholeté přátelství, jemuž dal výraz i svou účastí ve Společnosti pro církevní právo od 

jejího počátku. 

 Augustin Navrátil, soukromý rolník a traťový hradlař z Lutopecen u Kroměříže, 

bojovník za svobodu církve, autor petice Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů 

v ČSSR (1987), kterou podepsalo více než 600.000 lidí. 

 Prof. Dr. jur. Heiner Marré, ředitel právního oddělení Biskupství essenského. 

Přednášel na Prvních pražských rozhovorech o církvích a státu (1996) a byl nám jako 

zakladatel a organizátor konference Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 

všestranným rádcem. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

 

 

Večer SPCP ve středu 6. listopadu 2019  

je přede dveřmi 
 

Zveme členy a příznivce Společnosti pro církevní právo i širokou veřejnost na 82. večer této 

společnosti, tentokrát na téma Genealogie a heraldika. 

 Připomínáme, že se koná v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí, 

Jilská 5, Praha 1–Staré Město. Začátek večera je v 17.00 hodin. Po přednášce tří zástupců 

České genealogické a heraldické společnosti v Praze následuje diskuse a pak obvyklý 

rozhovor ve skupinkách při číši vína. 

 Pozvánku na večer si můžete prohlédnout z nově založeného odkazu na čelné stránce 

internetových stránek Společnosti http://spcp.prf.cuni.cz/, který vytvořil webmaster SPCP. 

Takový odkaz se bude na této stránce objevovat vždy, když se přiblíží nově připravovaná 

akce SPCP. 

Pozvánku přikládáme na konec těchto Aktualit. 

 

 

Letošní Noc fakulty se koná 13. listopadu 2019 
 

Mnoho z nás se s radostí účastní již po deset let v jarních měsících každoroční akce Noc 

kostelů. V posledních letech k tomu však přibyla docela jiná akce s podobným jménem, 

která se koná vždy na podzim na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jde o Noc fakulty. 

Široká veřejnost je zvána, aby se ve fakultních prostorách dověděla mnoho o životě a studiu 

na fakultě a vedla diskusi s čelnými odborníky v oborech s touto fakultou spjatých. 

 Doporučujeme všem členům Společnosti pro církevní právo, kteří mají tu možnost, 

aby se akce zúčastnili. Učitelé církevního práva na fakultě byli rovněž pozváni, aby vytvořili 

vlastní blok. Vzhledem k mimořádné vytíženosti a k účasti na mezinárodní konferenci 

Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu v Lucemburku se museli pro 

tentokrát omluvit, avšak se svou účastí v příštích letech počítají. 

 Více informací naleznete na internetových stránkách https://nocfakulty.cz/.  

 

http://spcp.prf.cuni.cz/
https://nocfakulty.cz/
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Nová grafická podoba Aktualit a Newsletteru 
 

 

 

 
 

 
 
 

Nová titulní strana Aktualit. 

 

 
 

 
 

Nová titulní strana Newsletteru. 

 
Redakce periodik Aktuality a Newsletter, vydávaných Společností pro církevní právo, 

připravuje od 1. ledna 2020 novou grafickou podobu obou časopisů. Autorem návrhu je člen 

redakční rady Newsletteru JUDr. Marek Novák, prezenční doktorand Katedry právních dějin 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy, autor anglických překladů v Newsletteru. 

Aktuality budou identifikovány zelenou barvou. Na titulní straně zaujme pozornost 

černobílá fotografie, která bude prezentovat činnost Společnosti pro církevní právo. 

Newsletter bude mít barvu modrou, a rovněž na jeho titulní straně se zobrazí 

černobílá fotografie. U obou periodik se budou fotografie průběžně měnit. 
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Úmrtí 
 

Se smutkem sdělujeme, že dne 14. srpna 2019 zemřel dlouholetý člen Společnosti pro 

církevní právo JUDr. Ing. Miloslav Preininger, vyučující na Katedře práva Provozně 

ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Vzpomínáme si na něho jako na 

častého účastníka všech našich akcí i aktivního diskutéra. JUDr. Preininger byl otcem Mgr. 

Miloslava Preiningera (1971–1997), čestného člena Společnosti, jehož památku jsme 

připomněli výše v tomto periodiku. 

 

 

Z nové literatury 
 

BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát, Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU, 

řada teoretická, edice Scientia, Brno, 2019, v tisku, 

 z obsahu: 

 HORÁK, Záboj, Duchovní péče v ozbrojených silách na území českých zemí v letech 

 1913–1950, 

 TRETERA, Jiří Rajmund, Duchovní péče v ozbrojených silách jako služba 

 náboženských společenství veřejnosti. Teoretický úvod, 

 TUZA, Tomáš, Nucená služba řeholníků v pomocných technických praporech 

 Československé lidové armády. 

 

 

Časopisy 

 

Genealogické a heraldické listy, ročník XXXIX, Česká genealogická a heraldická 

společnost v Praze, Praha, 2019, ISSN 1212-9631, 

č. 3/ 2019. 

 

MONITOR 19/XVI, Res Claritatis, Praha, 2019, ISSN 1214-8458, 

 z obsahu: 

 HRDINA, Antonín Ignác, Pár myšlenek k právní jistotě v souvislosti se zdaněním 

 restitučních náhrad, s. 14–15. 
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Společnost pro církevní právo a Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze Vás zvou na slavnostní 

 
 

 

Vystoupí 

Dr. Martin Slaboch, Pavel Hnízdil, Roman Bláha 

 

 

Středa 

6. listopadu 2019 

17:00 

Barokní refektář dominikánského kláštera 

sv. Jiljí v Praze (vchod z Jilské ulice 5) 
 

Pro vozíčkáře možnost bezbariérového vstupu z nového hlavního 

vchodu do kláštera z Jalovcové 2, vedle knihkupectví Oliva 

 
 

Na závěr setkání zveme na malé občerstvení 
 
Více na spcp.prf.cuni.cz 


