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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

Přednášky v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

Dne 22. listopadu 2007 přednášela pro naši Společnost v čítárně dominikán-

ského kláštera sv. Jiljí v Praze JUDr. Ing. Marie Kolářová, ThLic., kancléřka 
římskokatolického Arcibiskupství pražského na téma „Žena v církvi z pohledu 
kanonického práva“.

Po přednášce následovala živá diskuse. S obsahem přednášky se čtenáři mohou 
seznámit na stránkách tohoto čísla naší Revue. 

Blahopřání

Dne 6. října 2007 uzavřeli Jaroslava Greplová a Lukáš Kvapil z Olomouce 
v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce 
svátostné manželství. Kolega Lukáš Kvapil se během svých studií na Právnické 
fakultě UK v Praze horlivě účastnil činnosti naší Společnosti. Oběma novo-

manželům srdečně gratulujeme a přejeme mnoho štěstí na společné životní 
pouti. 

Úmrtí

S lítostí oznamujeme, že v listopadu 2007 náhle zemřel člen Společnosti pro 
církevní právo Ing. Mgr. Otakar Adámek z Frýdku-Místku, geolog, absolvent 
olomoucké teologické fakulty, katolický akolyta a lektor, účastník řady přednášek 
a akcí našeho pražského ústředí. 

Ze sekretariátu Společnosti

Na konci roku 2007 měla naše Společnost celkem 394 členů. V českých 
zemích sídlí 348 členů, na Slovensku 30, v dalších zemích 16 (jde o Rakousko, 
Německo, Itálii, Polsko, Velkou Británii a USA).

Společnost vydává od roku 1995 časopis Revue církevního práva. V prvním 
roce vyšel ve dvou číslech, od roku 1996 vychází třikrát do roka. Do českých 
zemí odesíláme v současné době asi 580 exemplářů, na Slovensko 45 a do dalších 
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zemí 40, zvlášť pak expedujeme autorské výtisky. Na požádání posíláme členům 
Společnosti balíčky s těmi staršími výtisky, které jsou ještě na skladě. Časopis 
dostávají všichni členové Společnosti automaticky, náklady ze započítávají do 
členského příspěvku. Dále časopis odebírají předplatitelé, k nimž patří více než 
stovka institucí, knihoven a individuálních zájemců. Dalšími příjemci časopi-
su jsou knihovny, které jej dostávají zdarma jako povinné výtisky ze zákona, 
a některá vydavatelství doma i v zahraničí, s nimiž si je vyměňujeme. 

Společnost pořádá několikrát do roka přednášky a diskuse na různá témata 
v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. O jejich obsahu se lze infor-
movat na internetových stránkách Společnosti http://spcp.prf.cuni.cz . Témata 
jsou avizována také v pololetních programech České křesťanské akademie, s níž 
Společnost pro církevní právo jako její kolektivní člen těsně spolupracuje.

Několikrát do roka Společnost rozesílá své interní zpravodajství ve formě 
Bulletinu SPCP těm členům, kteří poskytnou svou e-mailovou adresu.

Občas Společnost ztratí kontakt s některými svými členy, kteří neoznámili 
změnu svých podstatných osobních údajů (zejména změnu adresy). Tím se stá-

vá, že časopis či další informace a písemné materiály nenajdou svého adresáta 
a našemu sekretariátu nezbývá než obtížná, někdy až detektivní cesta k obnovení 
tohoto spojení. Proto používáme tentokrát i této cesty, abychom požádali čte-

náře, kteří vědí o doručování časopisu na nesprávnou adresu, nebo zjistí ztrátu 
kontaktu, aby se s naším sekretariátem spojili. E-mail: spcp@prf.cuni.cz, adresa 
Společnost pro církevní právo, Husova 8, CZ 110 00 Praha 1.

Těší nás, že většina členů Společnosti zaplatila příspěvky za rok 2007, někteří 
dokonce už na rok 2008. Ty, kteří tak dosud neučinili, prosíme, aby dlužnou 
částku poslali co nejdříve na účet uvedený na přední stránce našeho časopisu 
a uvedli své členské číslo jako variabilní symbol. Děkujeme za pochopení.

From the Church Law Society

Lectures from the Lecture Series The Effects of Law on Society and 

the Church

JUDr. Ing. Marie Kolářová, ThLic., the Chancellor of the Roman-Catholic 
Prague Archdiocese, lectured on “Women in the Church as Viewed by Canon 


