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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto delle Chiese
Výsledky soutěže Karlovarských právnických dnů
Revue církevního práva se v letošní soutěži Společnosti českých, německých,
slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny (Karlsbader
Juristentage) o nejlepší právnický časopis v České republice a Slovenské republice v období 2012/2013 umístila na pátém místě, mezi třiceti soutěžícími časopisy. Výsledky byly vyhlášeny při letošním XXI. kongresu uvedené společnosti
v Karlových Varech dne 13. června 2013.
Děkujeme všem, kdo nás při hlasování podpořili.
19. ročník konference Církev a stát v Brně
V úterý 10. září 2013 uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci se Společností pro církevní
právo pravidelnou celostátní konferenci v oboru konfesního práva, a to jako obvykle s mezinárodní účastí. Konference se tentokrát konala v zasedací síni budovy
Masarykovy univerzity v Brně, Komenského nám. 2, za přítomnosti více než
50 účastníků ze všech částí republiky a zahraničí.
Vzácným hostem konference byl Francesco kardinál Coccopalmerio, předseda
Papežské rady pro legislativní texty, který ve své přednášce vysvětlil postavení
jím řízené papežské rady v rámci římské kurie a její úkoly. Následoval program
na téma Zvláštní práva církví podle zákona č. 3/2002 Sb., v jehož rámci 10 účastníků předneslo své příspěvky, po každém bloku následovala diskuse. Podrobnější
zprávu z pera účastníka konference doc. JUDr. Záboje Horáka přinášíme v tomto
čísle Revue církevního práva na s. 97.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., předsedkyně místní skupiny Společnosti pro
církevní právo v Brně, odborná asistentka na katedře ústavního práva a politologie
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Právnické fakulty Masarykovy univerzity a garantka oboru církevního práva na
téže fakultě, dosavadní soudkyně Nejvyššího správního soudu v Brně, byla prezidentem republiky jmenována ke dni 7. srpna 2013 soudkyní Ústavního soudu.
Mgr. David Kučerka, O.Cr., úspěšně ukončil studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dne 28. srpna 2013 složil slavnou řádovou profesi
v kostele sv. Františka z Assisi na Starém Městě pražském, u paty Karlova mostu,
tj. v hlavním Řádovém kostele Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou,
a přijal současně jáhenské svěcení.
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., vedoucí katedry soukromého práva a ředitel centra
konfesního práva na vysoké škole CEVRO Institut v Praze, úspěšně složil dne
2. září 2013 advokátní zkoušky.
Kamila Pospíchalová a JUDr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M., uzavřeli dne
21. září 2013 sňatek v katolickém kostele svatého Mikuláše v Nížkově.
Příprava oslavy 20 let od založení Společnosti pro církevní právo
Společnost pro církevní právo připravuje na neděli 15. prosince 2013 od 16.00
oslavu dvacátého výročí svého založení. Bude se konat v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Vstup do barokního refektáře
je z ulice Jilská 7a.
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Krátké zprávy
Kurze Nachrichten
Le notizie corte
Slavnostní prezentace knihy o českých klášterech
V úterý 25. června 2013 se konala v refektáři Strahovského kláštera premonstrátů
v Praze prezentace knihy spisovatelky Aleny Ježkové a fotografa Jiřího Chalupy,
kterou vydalo nakladatelství Práh v Praze 6 pod názvem Tichá srdce s podtitulem
Kláštery a jejich lidé. Objemné dílo přibližuje život dnešních členů starobylých
řeholních řádů v českých zemích – benediktinů, cisterciáků, premonstrátů, dominikánů a františkánů (včetně minoritů a kapucínů) a někde i jejich ženských větví.
V závěru věnuje svou pozornost řeholní kongregaci Milosrdných sester svatého
Karla Boromejského a jejich nemocnici v Praze.
Publikace přináší téměř šedesát esejistických textů věnovaných nejen fungujícím klášterním společenstvím uvedených řádů, ale i některým jejich klášterům
zaniklým, s bohatou fotografickou dokumentací. Přináší rozhovory s řadou řeholníků, starších i mladších. Některé medailonky obsahují faktograficky bohaté
vzpomínky na zakládání klášterních komunit v podzemí před rokem 1989 a jsou
vzácným pramenem orální historie. Další přinášejí autentické vize uplatňované při
obnově života řádů v klášterech od roku 1990. V dalších se hovoří o současném
životě v klášterech a výhledu do budoucna.
Mezi více než jedním stem účastníků prezentace byla řada řeholníků, s nimiž
byly rozhovory v knize publikované připraveny. K slavnostnímu rázu večera přispěl bohatý sborový zpěv. Těšíme se na pokračování uvedené knihy o klášterech
dalších řeholních řádů a kongregací působících od roku 1990 v našich zemích.
Pamětní deska plukovníka Stanislava Rejthara odhalena
V Kuroslepech na Moravě byla v neděli 4. srpna 2013 odhalena pamětní deska
připomínající, že v obci se narodil plk. Ing. Stanislav Rejthar, vlastenec, pilot
313. československé stíhací perutě RAF ve Velké Británii a účastník Slovenského
národního povstání, po únoru 1948 pronásledovaný komunistickým režimem.
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V roce 2000 jsme v Revue církevního práva č. 16–2/2000 na s. 161 recenzovali
Rejtharovy posmrtně vydané memoáry Dobří vojáci padli …, Ze vzpomínek válečného pilota, Ostrov, Praha, 1999. V čísle 53–3/2012 jsme na s. 111 připomněli
třetí, doplněné vydání, které pod stejným názvem vydalo nakladatelství Volvox
Globator, Praha, 2011. Vyprávění o zajímavé epizodě ze života plukovníka Rejthara
je obsaženo v Revue církevního práva č. 45–1/2010 na s. 15 (anglicky na s. 21).
3. světový kongres ICLARS v Richmondu zasedal
Od středy 21. srpna do soboty 24. srpna 2013 se konalo na univerzitách v Richmondu, Williamsburgu a Charlottesville ve Virginii (USA) zasedání kongresu
ICLARS – Mezinárodního konsorcia pro studium práva a náboženství, tentokrát
na téma Religion, Democracy and Equality. Kongres navázal na svá dřívější zasedání v Miláně 2009 a v Santiagu de Chile 2011. Podrobnější zpráva je podána
v rubrice Informace na s. 93.

