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7/2022/1
Konkordát pro všechny aneb několik postřehů a doporučení k přípravě konkordátní 

smlouvy mezi Apoštolským stolcem a Českou republikou. Adam Csukás

25. června 2022 zasedal Akademický výbor České křesťanské akademie (ČKA). 
Byla zhodnocena činnost ČKA za uplynulé období a bylo diskutováno o ne-
gativních důsledcích ruské agrese na Ukrajině pro českou společnost. Zástupci 
Společnosti pro církevní právo zdůraznili nutnost a nezastupitelnost služby 
nemocničních kaplanů a výuky náboženství ve školách.

Pedagogická sekce České křesťanské akademie založila nový časopis Theology 
and Philosophy of Education.

27. června 2022 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy konala řádná valná 
hromada Společnosti pro církevní právo. Byla uctěna památka obětí komu-
nismu, vzpomenuto na zesnulé členy Společnosti a zvoleny nové orgány 
Společnosti.

Společnost pro církevní právo vítá nově přijaté studenty Právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy.
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7/2022/2
Mons. Jan Graubner, dosavadní olomoucký arcibiskup a metropolita moravský, byl 

v sobotu 2. července 2022 slavnostně uveden do úřadu pražského arcibiskupa 
a primase českého.

Pozvánka k navštívení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě nedaleko Kutné 
Hory. Ludmila Švandová

Gratulace Mgr. Jakubu Nagyovi k přijetí do prezenčního doktorského studia na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Příklady táhnou: přehled výuky náboženství ve školách v Přibyslavi, Nížkově, 
Velkých Losenicích a Havlíčkově Borové.

Mons. Ladislav Simajchl: Živá fara – srdce živé farnosti. Jak ženy pomáhají k oži-
vení fary na centrum farnosti k vyvolání zájmu o službu farních hospodyň na 
českých farách.

Mše svaté pro právníky opět pokračují. Tentokrát jsme se sešli v holešovickém 
kostele sv. Antonína Paduánského v Praze.

Představujeme zajímavé lidi: rozhovor s Ing. Jiřím Durákem, předsedou Místní 
skupiny České křesťanské akademie Znojmo.

Výzva k zasílání příspěvků věnovaných památce prof. Ignáce Antonína Hrdiny od 
redakce polského odborného časopisu Studia z Prawa Wyznaniowego.

Založeno páté sdružení při Společnosti pro církevní právo, jehož účelem je podnítit 
zájem o zachování kostelů, kaplí a dalších církevních památek.

Střípky příběhů z praxe vyučování náboženství ve školách. Eva Bartoňová

Reakce čtenářů na článek Mons. Ladislava Simajchla o farních hospodyních. 
Daniel Vlasák

8/2022/2
Návštěvnost internetových stránek Společnosti pro církevní právo vzrůstá. V čer-

venci 2022 je navštívilo 980 uživatelů.
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Pozdrav z oslav 500 let povýšení Hor Matky Boží (část obce Velhartice) na krá-
lovské horní město. František Kratochvíl

V rubrice Představujeme zajímavé lidi tentokrát přinášíme rozhovor s doc. RNDr. 
Jozefem Nagyem, který slaví významné životní jubileum. Jakub Nagy

Pozvánka na mezinárodní konferenci Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, 
která se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci 25. a 26. srpna 2022. Libor Botek

9/2022/1
K novému školnímu roku. Zakladatelka Dívčí katolické školy píše o debatě se stu-

denty o tom, proč je dobré chodit na hodiny výuky náboženství. Eva Bartoňová

Nový kurz celoživotního vzdělávání Genealogie a heraldika: vybrané pomocné 
vědy historické a jejich aplikace na Katolické teologické fakultě v Praze. Petr 
Nohel

9/2022/2
Představení předmětů církevního a konfesního práva vyučovaných v zimním se-

mestru 2022/2023 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jakub Nagy

Zpráva z konference Církev a stát, konané 9. září 2022 na brněnské právnické 
fakultě. Letošní 28. ročník byl věnován především změnám v církevním právu. 
Jakub Nagy

Sdružení polských kanonistů (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich) zasedalo 
v Krakově. Jednalo se o novém trestním právu, synodalitě a kolegialitě a man-
želském právu. Monika Menke

Katecheta kouzelník aneb reakce čtenáře na článek Evy Bartoňové K novému 
školnímu roku, který byl publikován v Zrcadle církve č. 9/2022/1. František 
Kratochvíl

Představení podcastu O Třech ve třech, ve kterém pražští dominikáni Filip a Hya cint 
odpovídají na otázky studentů a diskutují s nimi o víře.
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7/2022
27th June 2022: An extremely successful general meeting of the Church Law Society
[27. června 2022: mimořádně úspěšná valná hromada Společnosti pro církevní právo]

2nd July 2022: New Archbishop of Prague inaugurated
[2. července 2022: nový pražský arcibiskup slavnostně převzal svůj úřad]

Discussion amongst selected respondents on the subject of Pope Francis and 
Ukraine in Universum magazine

[Názory vybraných intelektuálů na téma Papež František a válka na Ukrajině 
v časopise České křesťanské akademie Universum]

8/2022
Pastoral Care of Lawyers in Prague also meets during the holidays
[Duchovní správa právníků se schází i v době letních prázdnin]

9/2022
Remembering King George VI, the father of the late Queen Elizabeth II
[Vzpomínka na krále Jiřího VI., otce zemřelé královny Alžběty II. J. R. Tretera]

A succesfull Church and State conference in Brno in September 2022
[Zpráva o úspěšné brněnské konferenci Církev a stát, září 2022]

The Church Law Society founds the Association for the Safeguarding of Churches 
and Chapels

[Společnost pro církevní právo založila Sdružení pro záchranu kostelů a kaplí]

The Pope elevated the Church of St. Ludmila in Prague to a basilica minor
[Papež František povýšil kostel sv. Ludmily v Praze na Královských Vinohradech 

na baziliku minor]

Jakub Nagy


