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Damián Němec profesorem církevního práva
S radostí sdělujeme, že v pátek 4. června 2021 obdržel P. Damián Němec OP, 
vedoucí Katedry církevních dějin a církevního práva a garant církevního a kon-
fesního práva na Univerzitě Palackého v Olomouci, ve staroslavném Karolinu 
v Praze diplom univerzitního profesora. Srdečně gratulujeme k tomuto význam-
nému povýšení. Prof. Damián Němec je předsedou místní skupiny Společnosti 
pro církevní právo v Olomouci.

Vydávání Revue církevního práva opět ohroženo
Poté, co byla předloni snížena sponzorská pomoc ze strany Konference katolických 
biskupů Spojených států amerických o polovinu, tj. o částku 6 000 amerických 
dolarů, postihla Společnost pro církevní právo další nemilá ztráta, tentokráte tuzem-
ského původu. Na rok 2021 nebude Společnosti poskytnut sponzorský příspěvek 
od Ministerstva kultury ČR, který jsme po léta dostávali z fondu pro necírkevní 
náboženskou činnost, zpravidla ve výši 30 000 českých korun. Ministerstvo takto 
rozhodlo po konzultaci se zástupci církví a věnuje tuto podporu na jinou necírkevní 
kulturní akci náboženského rázu. V téže době nám shodou okolností majitel domu 
oznámil, že opět zvyšuje Společnosti pro církevní právo nájemné, tentokrát od 
konce letošního roku. Nezbývá nám nic jiného než spoléhat opět na členy SPCP 
a hledat další možnosti financování.

Děkujeme všem, kdo reagovali na naši prosbu o pomoc, kterou jsme před mě-
sícem uveřejnili v Zrcadle církve, a promptně nám zaslali své dary. S radostí 
oznamujeme, že nám došlo již více než 20 darů ve výši 1 000 až 10 000 českých 
korun. Současně nám řada členů zaslala svůj členský příspěvek na letošní rok 
včetně nedoplatku za loňský rok. Dovolujeme si požádat i další, aby se připojili.

Číslo účtu pro platby v korunách: 1939518309/0800
Číslo účtu pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973
 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
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Vzpomínka na P. doc. Miloše Rabana (1948–2011)
Dne 7. ledna 2021 uplynulo deset let od chvíle, kdy odešel na věčnost P. doc. PhDr. 
Ing. Miloš Raban, Th.D., biskupský vikář litoměřické diecéze, člen rytířského 
řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Byl vynikajícím teologem a pedagogem 
na Technické univerzitě v Liberci, děkanem její pedagogické fakulty. Byla mu 
svěřena organizace plenárního koncilu katolické církve v českých zemích, na 
poslední chvíli však byl z neznámých důvodů z této činnosti odvolán. Jako farář 
v Raspenavě provedl rozsáhlou rekonstrukci bývalého františkánského kláštera 
na poutním místě v Hejnicích a vybudoval v něm Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy. Byl dlouhá léta členem Společnosti pro církevní právo.

Vzpomínka na Ing. Janu Mindlovou, CSc. (1933–2011)
Dne 17. ledna 2021 je tomu deset let, co odešla na věčnost paní Ing. Jana Mindlová, 
CSc., spoluzakladatelka a místopředsedkyně Společnosti pro církevní právo. Vzpo-
mněli jsme i na jejího manžela JUDr. Vladimíra Mindla (1927–1994), právníka ve 
stavebnictví, lidumila a spoluzakladatele Společnosti pro církevní právo.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, obdržel cenu Kniha roku 2020 
za své dílo Mariánský sloup: V souvislostech víry a ducha
Vedení Společnosti pro církevní právo ocenilo v soutěži Kniha roku 2020 uvedené 
dílo generálního sekretáře České biskupské konference. Publikace je skvělým ob-
razem historie vytvoření Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 
jeho vandalského zničení, staletého úsilí českých katolíků o jeho znovupostavení 
a podivuhodného naplnění tohoto snu. Autor dosvědčuje svůj odborný přístup 
specia listy v oboru kanonického práva i v církevních a kulturních dějinách. Jeho 
odborný, a přesto přístupný a zajímavý sloh zaujme, jak jsme přesvědčeni, každého 
čtenáře. A to rovněž vzhledem k citlivému přístupu k problematice, jež byla po 
léta zatížena mnohým nedorozuměním a nepochopením svářících se stran. Kniha 
je příjemná na čtení také díky vynikající grafické úpravě a bohatému obrazovému 
aparátu.

Zpráva o pohybu členské základny SPCP
Společnost pro církevní právo měla ke dni 30. dubna 2021 celkem 530 členů.
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Čtyři nová sdružení při Společnosti pro církevní právo
Společnost pro církevní právo založila čtyři specializovaná sdružení, do nichž se 
mohou přihlásit jak její členové, tak i další zájemci:
 – Sdružení pro hmotnou podporu náboženských institucí (desátkové hnutí),
 – Sdružení pro podporu humanizace zdravotnictví,
 – Sdružení pro podporu výuky náboženství ve školách,
 – Sdružení pro podporu povolání ke kněžství a k řeholnímu životu.

Sdružení mají za úkol provádět ve svém oboru monitoring, zajišťovat osobní 
angažování, upozorňovat na nedostatky a podávat návrhy na zlepšení stavu. Bližší 
informace jsou uvedeny na internetových stránkách SPCP a v periodiku Zrcadlo 
církve.

Biblické hodiny pro právníky na webu SPCP
Na internetových stránkách Společnosti pro církevní právo jsou od 24. ledna 2021 
uveřejňována nedělní kázání P. prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP. Zpočátku byla 
věnována nedělním mešním perikopám, od 20. února 2021, mají formu biblických 
hodin, jejichž tématem je postupně výklad celého Evangelia podle svatého Marka.

Nahrávky jsou kvalitním podkladem pro vyučování náboženství ve všech 
 typech škol, pro katechezi a mohou sloužit jako základ pro kázání a sebevzdělá-
vání. Viz http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/.

Gratulace členům SPCP
Dne 20. března 2021 se dožil 80 let emeritní kanovník a děkan Metropolitní kapi-
tuly u sv. Víta v Praze A. R. D. ThDr. Jiří Svoboda, IC. D., dlouholetý soudní vikář 
pražského arcibiskupa, zakládající člen Společnosti pro církevní právo. Článek 
o dr. Svobodovi přinášíme v rubrice Portréty tohoto čísla Revue.

Dne 13. dubna 2021 byl při zasedání Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze 
znovu zvolen jejím děkanem A. R. D. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, soudní vikář 
pražského arcibiskupa.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, byl na plenárním zasedání České 
biskupské konference, konaném ve dnech 16.–18. května 2021, opětovně zvolen 
na další pětileté období jejím generálním sekretářem.

Z historie: pracovní výbor Společnosti pro církevní právo u paní Ing. Mindlové v Křenovičkách 13. června 1998. Foto: Ing. Jana Mindlová
History: Working Committee of the Church Law Society at Mrs. Ing. Mindlová in Křenovičky on 13th June 1998. Photo: Ing. Jana Mindlová
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Úmrtí

Mons. Václav Kulhánek odešel na věčnost
Dne 6. února 2021 odešel na věčnost Mons. Václav Kulhánek, emeritní kancléř 
Biskupství českobudějovického, dlouholetý soudce pražského církevního soudu. 
Zemřel zaopatřen svatými svátostmi v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. 
Vzpomínku na něho přinášíme v rubrice Poznámky tohoto čísla Revue.

ICLic. Miloslav Šiffel odešel na věčnost
Dne 16. února 2021 odešel na věčnost A. R. D. ICLic. Miloslav Šiffel, sídelní kanov-
ník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, farář v Hradci 
Králové–Pouchově, soudce královéhradeckého církevního soudu. Pohřební mše 
svatá byla sloužena 20. února 2021 v katedrále Sv. Ducha.

JUDr. Václav Král odešel na věčnost
Dne 11. května 2021 odešel na věčnost JUDr. Václav Král (1926–2021), významný 
český advokát, lingvista, spisovatel, cestovatel a nejstarší člen Společnosti pro 
církevní právo. Poslední rozloučení se uskutečnilo 4. června 2021 v Kostele Panny 
Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně.

Requiescant in pace!

redakce
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From the Church Law Society

Damián Němec Professor of Church Law
We are pleased to announce that on Friday, 4th June 2021, Revd Damián Němec OP, 
Head of the Department of Church History and Church Law and guarantor of church 
and religion law subjects at the Palacký University in Olomouc (Moravia), was 
appointed University Professor in the memorable Karolinum in Prague. We con-
gratulate our colleague, on this significant promotion. Professor Damián Němec is 
the chairman of the Local Group of the Church Law Society in Olomouc.

Publication of Church Law Review Endangered Again
After sponsorship by the United States Conference of Catholic Bishops was halved 
the year before last, by $ 6,000, the Church Law Society suffered another unpleas-
ant loss, this time of domestic origin. For the year 2021, the Society will not be 
provided with a contribution from the Ministry of Culture of the Czech Republic, 
which we used to receive from the fund for non-ecclesiastical religious activities, 
usually in the amount of CZK 30,000. The Ministry decided in this way after con-
sultation with church representatives and redirects this support to another non-ec-
clesiastical cultural event of a religious nature. At the same time, coincidentally, 
the landlord informed us that the rent for the office of the Church Law Society 
will be increased, this time from the end of this year. All we can do is rely again 
on the members of the Church Law Society and look for other financing options.

Thanks to everyone who responded to our request for help, which we published 
in the Church Mirror (Newsletter in Czech) a month ago, and promptly sent 
us their donations. We are pleased to announce that we have already received 
more than 20 donations in the amount of CZK 1,000 to 10,000. At the same 
time, many members sent us their membership fee for this year. We would like 
to ask others to join.

Acc. No. for payments in crowns: 1939518309/0800
Acc. No. for payments from abroad: IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973
 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
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Remembrance of Revd Associate Professor Miloš Raban (1948–2011)
On 7th January 2021, ten years passed since Revd Associate Professor PhDr. Ing. 
Miloš Raban, Th.D., Episcopal Vicar of the Diocese of Litoměřice, member of 
the Order of Saint Lazarus of Jerusalem, left for eternity. He was excellent theo-
logian and pedagogue at the Technical University of Liberec, Dean of its faculty 
of education. He was entrusted with the organization of the Plenary Council of 
the Catholic Church in the Czech lands, but at the last moment he was dismissed 
for unknown reasons. As parish priest in Raspenava, he carried out an extensive 
reconstruction of the former Franciscan monastery at the pilgrimage site in Hejnice 
(northern Bohemia) and built the International Centre for Spiritual Renewal. He 
was a member of the Church Law Society for many years.

Remembrance of Ing. Jana Mindlová, CSc. (1933–2011)
On 17th January 2021, it is ten years since Mrs. Ing. Jana Mindlová, CSc., co-founder 
and Vice-chairman of the Church Law Society left for eternity. We also remembered 
her husband JUDr. Vladimír Mindl (1927–1994), construction lawyer, philanthro-
pist, and co-founder of the Church Law Society.

Revd ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, Received Book of Year 2020 
Award for His Book Marian Column: In Context of Faith and Spirit
The administration of the Church Law Society awarded the book written by 
the General Secretary of the Czech Bishops’ Conference in the Book of Year 
2020 competition. The publication is a great picture of the history of the creation 
of the Marian Column on the Old Town Square in Prague, its vandal destruc-
tion, one century old efforts of Czech Catholics to rebuild it and the wonderful 
fulfilment of this dream. The author testifies to his professional approach as 
a specialist in the field of canon law as well as in church and cultural history. His 
professional, yet accessible and interesting style will fascinate every reader, we 
are convinced. This is also due to the sensitive approach to the issue, which has 
been burdened for years by many misunderstandings of the quarrelling parties. 
The book is also pleasant to read thanks to the excellent graphic design and rich 
image apparatus.

Report on Development of Membership of Church Law Society
As of 30th April 2021, the Church Law Society had a total of 530 members.
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Four New Associations of the Church Law Society
The Church Law Society has established four specialized associations to which 
both its members and other interested parties can apply:
 – Association for Material Support of Religious Institutions (Tithing Movement),
 – Association for Support of Humanization of Health Care,
 – Association for Support of Teaching Religion at Schools,
 – Association for Support of Vocations to Priesthood and Religious Life.

The task of the associations is to carry out monitoring in their areas, ensure 
personal involvement, point out shortcomings and make suggestions for improve-
ment. More information is available on the Church Law Society website and in the 
periodical Church Mirror (newsletter in Czech).

Bible Lessons for Lawyers Online
Sunday sermons by Revd Professor Jiří Rajmund Tretera OP have been published 
on the website of the Church Law Society since 24th January 2021. Initially they 
were dedicated to Sunday Mass pericopes, from 20th February 2021, they take the 
form of Bible lessons, the theme of which is gradually the interpretation of the 
entire Gospel according to St. Mark.

The recordings are a good basis for teaching religion at all types of schools, 
for catechesis and can serve as a basis for preaching and self-education. See http://
spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/.

Congratulations to Members of Church Law Society
On 20th March 2021, ThDr. Jiří Svoboda, IC. D., Canon Emeritus and Dean of 
the Metropolitan Chapter of St. Vitus in Prague, long-term judicial vicar of the 
Arch bishop of Prague, founding member of the Church Law Society, celebrated 
his 80th birthday. An article about Dr Svoboda is published in the Portraits section 
of this issue of the Review.

On 13th April 2021, at a meeting of the Metropolitan Chapter of St. Vitus in 
Prague, Revd JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, judicial vicar of the Archbishop of Prague, 
was re-elected dean.

Revd ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, was re-elected General Sec-
retary at the plenary session of the Czech Bishops’ Conference, held on 16th–18th 
May 2021, for another five-year term.
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Obituaries

Mons. Václav Kulhánek
On 6th February 2021, Mons. Václav Kulhánek, chancellor emeritus of the Bishop-
ric of České Budějovice, long-time judge of the Prague Ecclesiastical Court, left 
for eternity. He died provided with holy sacraments at the House of St. Francis in 
Veselí nad Lužnicí. We bring a memory of him in the Notes section of this issue 
of the Review.

ICLic. Miloslav Šiffel Left for Eternity
On 16th February 2021, Revd ICLic. Miloslav Šiffel, resident Canon of the Cathe-
dral Chapter at the Cathedral of the Holy Spirit in Hradec Králové, parish priest 
in Hradec Králové–Pouchov, judge of the Hradec Králové Ecclesiastical Court, 
left for eternity. The funeral mass was held on 20th February 2021 in the Cathedral 
of the Holy Spirit.

JUDr. Václav Král Left for Eternity
On 11th May 2021, JUDr. Václav Král (1926–2021), significant Czech attor-
ney-at-law, linguist, writer, traveller and the oldest member of Church Law 
Society, left for eternity. The last farewell took place on 4th June 2021 in the 
Church of Our Lady beneath the Chain in Prague’s Lesser Town.

Requiescant in pace!

Editorial board


