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Kurze Nachrichten

Dalla Società per il diritto delle chiese

Le notizie corte

Pouť české dominikánské rodiny do Říma

Karlovarské právnické dny 2005
O vítězích v soutěži právnických časopisů za rok 2004 za České země a za
Slovensko jsme podali čtenářům zprávu na s. 171 minulého čísla našeho časopisu. Naši zástupci získali tyto informace přímo na místě, zúčastnivše se
vyhlášení cen v areálu Poštovního dvora v Karlových Varech dne 10. června
2005. Cena za nejlepší judikát nebyla tohoto roku vyhlášena. Pořadí výsledků
soutěže časopisů nebylo při vyhlašování cen oznámeno a není k dispozici ani
ke dni uzávěrky tohoto čísla našeho časopisu.
Konference Církev a stát v Brně
Dne 21. září 2005 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
uskutečnila 11. konference Církev a stát, organizovaná brněnskou místní skupinou naší Společnosti, pod vedením JUDr. Michala Lampartera PhD.
Gratulace
Dne 28. června 2005 úspěšně vykonal doktorské rigorózní zkoušky člen
pracovního výboru naší Společnosti Mgr. Adam Furek z Prahy, webmaster
našich internetových stránek http://spcp.prf.cuni.cz, a obdržel akademický
titul JUDr. – doktor práv.
Dne 26. října 2005 oslavil významné životní jubileum člen naší Společnosti,
emeritní rektor Univerzity Karlovy a dlouholetý vedoucí katedry právních dějin
PF UK prof. JUDr. Dr. h. c. Karel Malý, DrSc., ředitel Ústavu právních dějin
PF UK. V osobním dopise jsme mu také jménem naší Společnosti poděkovali
za vše, co ve svém plodném úsilí vykonal pro právní vědu a vyučování a ujistili
ho, že si vážíme veškeré jeho podpory.
jrt/zh

Ve dnech 12. až 17. září 2005 se zúčastnilo 82 zástupců dominikánských
aktivit z Čech, Moravy a Slezska pouti do Říma, kterou organizovala Česká
provincie Řádu bratří kazatelů – dominikánů v rámci letošních oslav 100. výročí
obnovení této provincie. Přítomni byli zástupci šesti dominikánských mužských
klášterů v českých zemích, zástupkyně České kongregace sester dominikánek,
značný počet dominikánských terciářů – laiků i reprezentanti společenských
aktivit, které spolupracují s dominikánským řádem, mezi nimi i zástupci Společnosti pro církevní právo.
Česká provincie (Provincia Bohemiae) patří k nejstarším dominikánským
řádovým provinciím. Trvala nepřetržitě od roku 1300, tj. od rozdělení původní
Česko-polské provincie. V 19. století však byla – roku 1855 – začleněna do
rakouské „říšské“ provincie. Toto potlačení trvalo 50 let. V roce 1905 českou
provincii opět obnovil generální magistr řádu bl. Hyacint Maria Cormier OP,
syn francouzské provincie. Obnovení české provincie znamenalo velikou příležitost k rozšíření českého duchovního života ve směru dominikánské spirituality
a otevřelo cestu k počátku působení dominikánů na Slovensku, které v současné
době přináší v nově zřízené Slovenské provincii (1998) bohaté plody.
Pro účastníky české pouti sloužil slavnostní mši svatou od katedry sv. Petra
v svatopetrské bazilice spolu se všemi přítomnými dominikánskými kněžími
titulární arcibiskup Giovanni Coppa, bývalý nuncius Apoštolského stolce
v České republice. Poutníci byli následujícího dne přijati při generální audienci
u Svatého otce Benedikta XVI. Navštívili posléze baziliku a generální kurii dominikánů u sv. Sabiny, papežskou univerzitu sv. Tomáše (Angelicum), baziliku
Santa Maria Maggiore, kde působí papežští zpovědníci z řad dominikánského
řádu, a Lateránskou baziliku – původní sídlo papežovo.
Na generální kurii u sv. Sabiny přijal celou skupinu v zastoupení generálního
magistra řádu jeho vikář P. Dominique Renouard OP. Se zástupci Společnosti
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pro církevní právo se setkal člen generální kurie, generální prokurátor řádu
(nejvyšší správce hospodaření) P. Robert Ombres OP, bývalý novicmistr anglické provincie. (O návštěvě tří zástupců naší Společnosti u něho v Oxfordu,
uskutečněné před pěti lety, jsme referovali v Revue církevního práva č. 17
– 3/00, s. 280–281.)
Oslavy vyvrcholily 14. září 2005, tj. přesně v den stého výročí, kdy magistr
řádu bl. Hyacint Cormier (1832–1916) vyhlásil obnovení české provincie
(Provincia Bohemiae).
Založen Ústav židovských studií na Univerzitě Karlově - Husitské
teologické fakultě
V pondělí 24. října 2005 jsme byli v aule Husitské teologické fakulty v Praze
4-Krči, Pacovské ulici 350, svědky významné události: slavnostního zahájení
činnosti Ústavu židovských studií při této fakultě. Činnost ústavu zahájil svým
projevem děkan fakulty prof. ThDr. Ján Liguš, uvítací proslov přednesl proděkan
fakulty doc.ThDr. Jan Blahoslav Lášek. Historii české judaistiky a hebraistiky
přiblížil ve své přednášce proděkan fakulty doc. PhDr. Bedřich Nosek CSc.,
první ředitel nově založeného ústavu. Prezentoval zamýšlenou činnost ústavu
a jeho cílů. Přednáška byla překládána do hebrejštiny (Mgr. David Biernot,
ThD.) a do němčiny (prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.). Po bloku židovských
písní, doprovázených na hudební nástroje, následovaly proslovy domácích
a ahraničních hostí. Účast byla vysoká, aula byla zcela zaplněna. Podrobnější
informaci podáváme v rubrice Dnes Vám představujeme.
Spor o vlastnictví ke katedrále pražské arcidiecéze pokračuje
V úterý dne 25. října 2005 opětovně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1
o sporu, který se navrátil k první instanci, ve smyslu žaloby; to znamená,
že katedrála a další blízké budovy, které byly až do roku 1954 podle zápisu
v pozemkových knihách z 19. století v církevním vlastnictví, jsou nadále ve
vlastnictví příslušných církevních právnických osob. Podle informací denního
tisku (Hospodářské noviny z 26. 10. 2005) se zástupkyně úřadu pro zastupování
státu na místě odvolala.
jrt/zh

