
CHURCH REPORTER 3/2021 1 

 

  
 

CHURCH REPORTER 
10/2022 
 

Newsletter for the English speaking members and friends of the Church Law Society  
Prague – Brno – Olomouc – Stříbro – České Budějovice 
 
20th October 2022 | Volume 7 

 

Praha-Letná, 22. září 2022: neformální setkání učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy s děkanem Radimem Boháčem na 
začátku akademického roku. V rozhovoru Vojtěch Stejskal, vedoucí Katedry práva životního prostředí a Jiří Rajmund Tretera. 

 
Foto Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
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Nový akademický rok zahájen 
slavnostní bohoslužbou 

 

V úterý 4. října 2022, na svátek svatého Františka z Assisi, se v přeplněném kostele 

Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze konala slavnostní bohoslužba k zahájení 

nového akademického roku 2022/2023.  

Mši svatou slavil Mons. Prof. Tomáš Halík, farář katolické akademické farnosti u kostela 

Nejsvětějšího Salvátora, nositel Templetonovy ceny, filosof, teolog a sociolog vyučující na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 

S ním koncelebrovali kněží vyučující nejrůznější vědní obory na pražských vysokých 

školách: Jiří Rajmund Tretera OP, vyučující církevního práva a konfesního práva na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy, Marek Orko Vácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 

3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ondřej Salvet, vyučující na Katedře systematické 

teologie a filosofie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.  

Dalšími koncelebrujícími byli Samuel Prívara SJ, specialista na kybernetiku a ekonomii, 

kaplan Vysokoškolského katolického hnutí, a David Kučerka OCr., právník a kanonista, člen 

Společnosti pro církevní právo. 

 

 
 

Mši doprovodila Salvátorská schola. Po skončení bohoslužby pokračoval neformální 

rozhovor před kostelem na Studentském nádvoří Klementina. Bylo připraveno pohoštění 

a hudební doprovod.  

Fotografie ze slavnostní bohoslužby jsou k dispozici na adrese: 

 

https://www.flickr.com/photos/131423870@N02/albums/72177720302636559. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/131423870@N02/albums/72177720302636559
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Setkání učitelů pražské právnické fakulty 
s děkanem 

 

Nový děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Radim Boháč, vedoucí Katedry 

finančního práva a finanční vědy, založil novou tradici setkání učitelů na zahájení 

akademického roku.  

V letošním roce se uskutečnilo 22. září 2022 v podvečer, pod širým nebem v restauraci 

v Letenských sadech, druhém největším parku v Praze, na kopci nad Vltavou. Během 

příjemného setkání u sklenice plzeňského piva nebo nealkoholického nápoje bylo možno 

prodebatovat i některé palčivé otázky související s energetickou krizí a válkou na Ukrajině. 

 

 

Děkan Radim Boháč hovoří na setkání učitelů pražské právnické fakulty. 
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Kongres ICLARS zasedal v Córdobě 
 

V Córdobě se ve dnech 19. – 21. září 2022 v Palacio de Congresos konal 6. kongres ICLARS 

(International Consortium for Law and Religion Studies), zaměřený na vztahy státu a církví 

s titulem Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural 

Societies. 

Dopolední program v plénu konference tvořily zásadní přednášky a přednášky u kulatého 

stolu, kde jednacími jazyky byly angličtina a španělština, se simultánním překladem. 

V pondělí se po slavnostním zahájení uskutečnila první série krátkých přednášek a následný 

kulatý stůl na téma Promoting mutual respect between diverging conceptions of the relationship 

between religious freedom and other fundamental rights: the contribution of the legislative and 

executive power. Poté pronesl John Whitte, jr. z Atlanty (Georgia, USA) klíčovou přednášku 

na téma Human dignity, law and religious diversity in historical perspective: James 

Pennington’s human right campaign against slavery and racism. 

V úterý dopoledne se uskutečnily dvě série krátkých přednášek u kulatého stolu na témata: 

Promoting mutual respect between diverging conceptions of the relationship between religious 

freedom and other fundamental rights: the contribution of courts of justice a Promoting mutual 

respect between diverging conceptions of the relationship between religious freedom and other 

fundamental rights: the contribution of the civil society. 

Ve středu následovaly další dvě obdobné série krátkých přednášek u kulatého stolu na 

témata: Promoting mutual respect between diverging conceptions of the relationship between 

religious freedom and other fundamental rights: the contribution of international organisations 

a A glance of history: the study of law and religion in Europe since the 19th century. 

Odpoledne se konaly panelové diskuse bez překladů ve čtyřech jazycích: převážně anglicky 

nebo španělsky, méně francouzsky a italsky. 

Večerní program byl věnován: v pondělí prohlídce mešity-katedrály v Córdobě zakončené 

koncertem místní gregoriánské schóly, v úterý koncertu flamenca a arabské hudby, ve středu 

galavečeru v Real Círculo de la Amistad. 

Z členů Společnosti pro církevní právo se účastnili Jakub Kříž, Michaela Moravčíková, 

Jaroslav Benák, Damián Němec, Piotr Stanisz, Wolfgang Wieshaider a Piotr Szymaniec. 

Michaela Moravčíková, Piotr Stanisz a Damián Němec přednášeli v pondělí 19. září 

v panelové diskusi Law and religious diversity in low migration societies. Wolfgang 

Wieshaider přednesl příspěvek téhož dne v rámci panelové diskuse o srovnání 

konfesněprávních modelů, kterou moderoval Mark Hill z Londýna.  
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V úterý 20. září Jaroslav Benák pronesl 

příspěvek v panelové diskusi Preventing 

discrimination and guaranteeing religious 

diversity a Jakub Kříž a Piotr Szymaniec téhož 

dne v panelové diskusi s názvem Open 

questions about religious freedom in Europe: 

Between human dignity and state neutrality. 

Účastníci konference byli z Evropy, ze 

severní a jižní Ameriky, Afriky a Asie. Příští 

konference se má konat v roce 2024 na 

Universitě Notre Dame du Lac v Indianě 

(USA) a v roce 2026 v Singapuru. 

 

Damián Němec 

 

 

 

 

Damián NĚMEC přednáší v Córdobě. 

Foto Paweł Sobczyk 
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