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Konference Církev a stát v Brně (29. 9. 2004)
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XII. sympózium kanonického práva ve Spišské Kapitule

The Church and State Conference in Brno, 29 September 2004

The XII Symposium of Canon Law in Spišská Kapitula, Slovakia, 6–10 September 2004

Konferenz Kirche und Staat in Brno, 29.9. 2004

XII. Symposium kanonischen Rechts in Spišská Kapitula, 6.–10. 9. 2004

La conferenza „La Chiesa e lo Stato“ a Brno, 29 sett. 2004

XIIo convegno di diritto canonico a Spišská Kapitula (SK), 6–10 sett. 2004

Dne 29. září 2004 se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně uskutečnil další – desátý, tedy již jubilejní – ročník tradiční konference
Církev a stát.1 Konferenci organizoval a vedl JUDr. Michal Lamparter, PhD.,
předseda brněnské místní skupiny Společnosti pro církevní právo. Stěžejních
příspěvků bylo sedm.
Kolega Dr. Milan Podhrázký přednesl příspěvek „Vztah církví a státu a relevantní politické strany v ČR“, Dr. Tomáš Dacík „Religiozita ve 3. tisíciletí“,
ThLic. Jiří Koníček (Olomouc) vystoupil s obsáhlou problematikou ratiﬁkace
smlouvy mezi Českou republikou a Apoštolským stolcem, a to ze zajímavého úhlu
pohledu poslanců, kdy uvedl četné citace výroků při politických debatách v parlamentu, ale i výňatky z důvodových zpráv a rozličných komentářů probíhajících
na právotvorné rovině. Mgr. Lubomír Augustin se zabýval případem Murphy
vs. Irsko týkající se „náboženské reklamy“ (otázky dle čl. 9 a 10 Úmluvy).
Mgr. Tomáš Tyl (PF MU, Katedra teorie práva) přispěl referátem na téma „Maltézská pomoc o.p.s. a Suverénní řád Maltézských rytířů“ – současné postavení
řádu ve vztahu k vnitrostátnímu i mezinárodnímu právu, poslání řádu, struktura
a aktivity Maltézské pomoci o.p.s. – dceřinné organizace řádu. Konferenci navštívil též Dr. Filip Křepelka (PF MU Brno, Katedra mezinárodního a evropského
práva) a ve svém vystoupení se zabýval vztahem práva EU a náboženstvím (mj.
pracovněprávní předpisy EU versus umožnění výkonu povolání katolického kněze
pouze mužům). Konferenci zakončila JUDr. Karin Brzobohatá PhD. (PF MU,
Katedra teorie práva) svým příspěvkem „Institucionalizace náboženství“.
Na konferenci byli přítomni mj. JUDr. Alois Beránek (právní odbor brněnského katolického biskupství), P. lic. Damián Němec, dr OP (CMTF a PF UP)
a mnoho dalších osobností.
Veškeré příspěvky budou uveřejněny ve sborníku, v jehož brzké vydání doufáme.
Tomáš Tyl
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Zprávu z pera JUDr. Michala Lampartera PhD. o předcházejícím, devátém ročníku brněnské
konference Církev a stát, konané s tradiční mezinárodní účastí dne 24. září 2003, přinesla Revue
církevního práva č. 25 – 2/03, ss. 139–140.

Ve dnech 6. až 10. září 2004 se konalo XII. mezinárodní sympózium kanonického práva Spišské Kapitule – Spišském Podhradí, pořádané Slovenskou
společností kanonického práva ve spolupráci s Kněžským seminářem biskupa
Jána Vojtaššáka a Teologickým institutem ve Spišské Kapitule – Spišském
Podhradí, tentokrát s mottem „Spravedlnost a právo v Církvi a společnosti“.
Záštitu nad konáním sympózia převzali Mons. František Tondra, spišský diecézní biskup a předseda Konference biskupů Slovenska, a JUDr. Daniel Lipšic,
ministr spravedlnosti Slovenské republiky.
Přednášejícími byli významní odborníci z oblasti práva ze zahraničí (z Římské kurie, z Itálie, Maďarska, Polska, Litvy, České republiky), jakož i slovenští
odborníci kanonického a civilního práva. Zvláště bych rád zdůraznil, že mezi
přednášejícími byli kardinál Julian Herranz, předseda Papežské rady pro legislativní texty, a kardinál Péter Erdő, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup
a maďarský primas, přední světový odborník v oblasti kanonického práva (vyučoval kanonické právo na fakultě kanonického práva Gregoriánské univerzity
v Římě a na právnické fakultě Pázmányho katolické univerzity v Budapešti jako
profesor této fakulty a rektor univerzity). Na spišském sympóziu přednášel již
poněkolikáté, vzpomínáme i na jeho pražskou přednášku z 10. září 1998. Zajímavé informace, které z jeho příspěvků zazněly, se staly významnými podněty
pro následnou diskusi nejen v plénu, ale také v kuloárech.
Po pondělním příjezdu a ubytování účastníků začal vlastní program v úterý
7. září slavnostním zahájením, kterého se ujal košický arcibiskup Mons. Aloiz
Tkáč. Poté následovala přednáška Pétera kardinála Erdő na téma „Vztah
mezi univerzálním a partikulárním v historii církevního práva“, která vyústila
v konstatování, že univerzálnost a partikulárnost v kanonickém právu nestojí
proti sobě, ale navzájem se doplňují. Čím silnější je uvědomování si univerzálnosti poslání Církve v současném světě, tím větší musí být respekt pro hodnoty
a pro partikulární aspekty různých skupin osob v Církvi i ve společnosti. Dalším

