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Dopis k Adventu 2019
Dnes, v sobotu 30. listopadu, v okamžiku západu Slunce začne letošní adventní doba. Obdrželi jsme
k jejímu začátku pěkný dopis od svého přítele RNDr. Jiřího Nečase, kterého mnozí z Vás znáte
z večera naší Společnosti o ekologii, uspořádaného letos na jaře. Zaujal nás natolik, že jsme se
rozhodli s Vámi podělit o jeho obsah. Zde je:

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
rád bych Vám na prahu Adventu popřál hezké prožití tohoto období očekávání svátků
Kristova příchodu na svět a opravdu radostné Vánoce. A k tomu patří i přání, abyste
adventní dobu netrávili přílišným sháněním dárkům svým blízkým, ale abyste spíš mysleli
na to, co pro Vás Vaši blízcí znamenají, abyste prožívali radost z toho, že kolem sebe máte
lidi, kteří Vás mají rádi, a aby zas i oni se radovali z Vás.
O Vánocích si připomínáme příchod Pána Ježíše Krista na svět. Že to byla nesmírně
významná událost, o tom svědčí i volba začátku letopočtu (i když udělaná dodatečně,
a ne zcela přesně). Pro nás křesťany Kristus znamená nesmírně mnoho.
Teď bych se rád zmínil jen trochu o Jeho úžasném učení. Obrací lidskou mysl
od materiálních hodnot k hodnotám nemateriálním, jakými jsou spravedlnost, pokora,
skromnost, obětavost, nenásilí, sdílení s druhými, a především láska – v tom nejširším slova
smyslu, jako východisko pro vytváření vztahů mezi lidmi. Druzí lidé mají být pro nás
především spolupoutníky na krásné a bohaté cestě životem; vidět v nich a priori především
rivaly či konkurenty by bylo ochuzením života. Přijetí Ježíšem zdůrazňovaných hodnot
v sobě obsahuje i řešení velkých všelidských aktuálních problémů, nejen nejrůznějších
mezilidských konfliktních situací, nýbrž také konfliktu mezi člověkem a přírodou, který
se promítá i do nastartované změny klimatu.
Přeji Vám, aby adventní a vánoční období bylo pro Vás obdobím klidu a inspirovalo
Vás k „pohledu vzhůru“. A k tomu připojuji i přání sváteční pohody v kruhu těch, které
máte rádi a kteří mají rádi Vás.
Hodně dobré pohody Vám přeje
Jirka Nečas
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Mezinárodní vědecká konference v Trnavě
Církve a náboženské společnosti v moderní demokratické
společnosti
V minulém vydání Aktualit jsme
podali zprávu o mezinárodní vědecké
konferenci, která se na Právnické
fakultě Trnavské univerzity v Trnavě
konala 12. listopadu 2019 pod názvem
Financing of Churches and Religious
Societies. Dnes navazujeme svou
zprávou o další konferenci, která se na
téže univerzitě konala následujícího
dne, tj. 13. listopadu 2019.
Konference byla organizována
Ústavem pro právní otázky náboženské svobody Právnické fakulty
Trnavské univerzity v rámci vzpomínky na třicáté výročí Sametové
revoluce. Nesla název Churches and
Religious Societies in a Modern
Democratic Society. Vystoupili při ní
mnozí, kdo přednášeli již předešlý
den.
Jako první promluvil profesor
Józef Krukowski o tématu autonomie
církve a státu a jejich vzájemném
Damián Němec moderuje konferenci. Foto M. Menke

respektování se jako nezávislých subjektů, pečujících o společné dobro. Po něm
dr. Agnieszka Romanko představila Polský konkordát jako model současné regulace vztahů
církev – stát. Prof. Mirosław Sitarz seznámil účastníky s předchozím modelem vztahu státu
a církve, uplatňovaným v Polsku od roku 1945 až do ratifikace konkordátu v roce 1998.
Poté hovořil dr. Konrad Walczuk o současném poměru demokratického právního státu
k náboženství. Prof. Artur Mezglewski referoval o svobodě náboženství v Polsku z hlediska
jejího praktického uplatňování. Prof. Anna Tunia přednesla zajímavý příspěvek
o organizování poutí, jako způsobu výkonu náboženské praxe v současném Polsku. Dr.
Michał Skwarzyński analyzoval jurisprudenci ESLP v oblasti ochrany práva na uplatňování
výhrady svědomí.
Dva přednášející byli z České republiky. Doc. Damián Němec si připravil příspěvek
o podzemní existenci řeholníků na konci totality a obnově veřejného řeholního života
v ČSFR po roce 1989. Doc. Stanislav Přibyl podal přehled o náboženské scéně v ČR.
Se zájmem jsme vyslechli příspěvek doc. Oleksandra Bilashe z podkarpatské oblasti
Ukrajiny, popisující vývoj náboženské scény na Ukrajině od vyhlášení nezávislosti v roce
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1991 do současnosti. Doc. Alena Dutko ze Lvova hovořila o vlivu náboženských norem
na utváření rodinných vztahů. Dr. Michał Poniatowski se věnoval spolupráci náboženských
organizací a nevládních organizací v kontextu veřejného dobra. Prof. Paweł Sobczyk
pojednal o aktuální problematice GDPR v katolické církvi.
Závěrečné příspěvky přednesli slovenští kolegové: o diplomatických vztazích
Slovenské republiky a Apoštolského stolce hovořil prof. Marek Šmid, Dr.h.c., o právních
aspektech odmítnutí registrace církví a náboženských společností dr. Róbert Gyuri a doc.
Peter Molitoris. Na závěr podala dr. Michaela Moravčíková přehled třiceti let svobody ve
vztazích církví a státu na Slovensku po roce 1989.
Během konference se několikrát rozproudila živá diskuse přednášejících i všech
dalších přítomných odborníků, mnohdy směřující k praktické výměně zkušeností. Jednacími
jazyky konference byly slovenština, čeština a polština.
Monika Menke

82. večer SPCP o genealogii a heraldice
Dne 6. listopadu 2019 v podvečer se v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí
v Praze na Starém Městě sešlo asi 30 zájemců o genealogii a heraldiku. Společnost pro
církevní právo uspořádala toto setkání ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou
společností v Praze.

Zprava Roman Bláha, Martin Slaboch, Pavel Hnízdil, Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák.
Foto Antonín Krč
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Po úvodním slovu moderátora večera prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP vystoupil dr. Martin
Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Ve svém příspěvku
nejprve představil činnost Společnosti, která má kolem 1000 členů, vydává časopis
Genealogické a heraldické listy, provozuje odbornou knihovnu a pořádá přednášky pro
veřejnost a kurzy pro genealogy. Poté se věnoval obsahu činnosti genealoga, který při své
práci užívá mnoha podkladů církevní provenience, především církevní matriky, vedené od
novověku až dosud vzorně faráři. Připomněl, že většina matrik v českých zemích byla
naskenována, což značně usnadňuje práci genealogů. Na závěr svého příspěvku krátce
představil principy heraldiky.
Dalším přednášejícím byl Roman Bláha, genealog specializující se na dokumentaci
českých hřbitovů, který vlastní jejich rozsáhlou fotodokumentaci. S účastníky večera se
podělil o toto své bohatství promítnutím většího počtu snímků.
Na závěr vystoupil Pavel Hnízdil, který představil jednotlivé pomocné vědy
historické, sloužící genealogům k porozumění rodopisných zkoumání.
Po skončení přednáškové části večera následovala živá diskuse, na níž navázal
neformální rozhovor u chlebíčků a vína.

Z číše vína na závěr večera.
Foto Antonín Krč
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