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25. kongres Evropského konsorcia pro výzkum 
vztahu církve a státu, Klingenthal 2013
La formation des cadres religieux en Europe: 
Histoire, statuts actuels, évolutions récentes

Každým rokem na podzim svolává Evropské konsorcium pro výzkum vztahu 
církve a státu svůj výroční kongres, pokaždé do jiného z evropských měst. O po-
sledních třech zasedáních v Trevíru, v Oxfordu a v Budapešti jsme podali zprávu 
v číslech 48, 51 a 54 Revue církevního práva.

Půl roku před zasedáním kongresu stanovení referenti z jednotlivých zemí 
Evropské unie připraví zprávu za svou zemi. Zprávy jsou rozeslány všem členům 
a na jejich základě jsou předneseny na zasedání souhrnné referáty a konána roz-
prava. V konečné verzi jsou pak všechny zprávy a souhrnné referáty publikovány 
jako samostatná publikace.

Letošní zasedání mělo však svou zvláštní atmosféru. Konalo se po třinácti le-
tech na stejném místě, kam byli zástupci kandidátských zemí pozváni na zasedání 
Konsorcia poprvé, v zámečku Goethovy nadace v Klingenthalu pod horou svaté 
Odilie v jižním Alsasku, opět pod záštitou prof. Francise Messnera z Univerzity 
ve Strasbourgu.1

Jednání otevřeli v pátek 15. 11. 2013 prof. Francis Messner a prorektor téže 
univerzity ve Strasbourgu Michel Deneken. Poté konference pokračovala prvním 
pracovním zasedáním na téma Histoire des modes de formations des ministres 
du culte au 19è siècle et mise en place du système actuele (Dějiny přístupu 
k formaci duchovních v 19. století a jejich postavení v současném systém). Zase-
dání řídil prof. Agustín Motilla z Madridu, souhrnnou zprávu podala prof. Brigitte 
Basdevant Gaudemet z Paříže.

V pátek odpoledne se konalo druhé pracovní zasedání, a sice na téma Le statut 
des établissements de formation des cadres religieux hors de l’Université et 
dans l’Université (Postavení zařízení k formaci duchovních od univerzity k uni-

1 O zasedání ve dnech 16.–19. 11. 2000 jsme podali zprávu v Revue církevního práva č. 17–3/2000, 
na s. 278.
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verzitě), které řídil prof. Mark Hill QC z Londýna, souhrnnou zprávu podal prof. 
Matti Kotiranta z University of Eastern Finland.

V sobotu 16. 11. 2013 se konalo třetí zasedání na téma Les évolutions actuelles: 
Les nouvelles politiques publiques en matière de formation de cadres religieux 
(Současný vývoj: Nová vzdělávací politika duchovních) které řídil prof. Marco 
Ventura ze Sieny, souhrnnou zprávu podal dosavadní prezident Konsorcia prof. Lars 
Friedner z Bankeryd (Švédsko).

Za Českou republiku zaslali společný referát a v diskusi vystoupili prof. J. R. Tre-
tera a doc. Z. Horák. Kongresu se zúčastnilo 28 zástupců ze 17 zemí Evropské unie.

V sobotu odpoledne se konala valná hromada konsorcia. Prezidentem konsorcia 
byl na příští období zvolen prof. Agustín Motilla. Příští zasedání se koná v listopadu 
2014 ve Vídni, další v roce 2015 v Alcalá de Henares (Španělsko).

Na závěr účastníci kongresu navštívili Strasbourg a vyslechli podrobný výklad 
o alsaské reformaci v evangelickém kostele sv. Tomáše.

Jiří Rajmund Tretera
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Oslava 20 let od založení Společnosti 
pro církevní právo

Společnost pro církevní právo uskutečnila v neděli 15. prosince 2013 od 16.00 hod. 
oslavu dvacátého výročí svého založení. Oslava se konala jako 67. večer z cyklu 
Působení práva ve společnosti a církvi, a to v barokním refektáři dominikánského 
kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přítomno bylo asi 45 členů a příznivců 
Společnosti.

První hodina byla věnována vzpomínkám. Program moderoval doc. Záboj 
Horák. Jako ilustrace ke vzpomínkám si účastníci prohlédli řadu alb s fotografi e-
mi z mnoha akcí Společnosti v Praze i v Brně, které k této příležitosti sekretariát 
Společnosti připravil.

V prvním příspěvku vzpomněl prof. Jiří Rajmund Tretera události, která se 
odehrála přesně před dvaceti lety. Tehdy, 15. prosince 1993, se konala v čítárně 
kláštera prezentace knihy Církevní právo, kterou vydalo nakladatelství Jan Krigl 
jako první z našich základních učebnic. Večer uspořádalo Středisko křesťanské 
kultury při dominikánském klášteře v Praze pod vedením svého předsedy P. To-
masze Dostatniho. Vystoupili při ní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
prof. JUDr. Valentin Urfus, náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Cyril Svoboda, 
vedoucí odboru církví Ministerstva kultury JUDr. Pavel Zeman a JUDr. Miroslav 
Černý, tehdejší provinciál augustiniánů. V přívětivém ovzduší přeplněného sálu 
padl během diskuse návrh: založme společnost, která bude taková setkání pořádat 
opakovaně. Nápad založit naši společnost byl realizován postupně v průběhu roku 
1994. Na podzim téhož roku se konaly již první dvě přednášky v pravidelném cyklu 
Působení práva ve společnosti a církvi, který trvá dosud.

Dalším příspěvkem bylo vystoupení doc. Stanislava Přibyla na téma Odborný 
recenzovaný časopis Revue církevního práva a jeho úloha v právní vědě. Společ-
nost vydává časopis od roku 1995. Ten vychází třikrát do roka, a to se vzácnou 
pravidelností. Doc. Přibyl seznámil přítomné se skladbou časopisu a množstvím 
jeho přispěvatelů.

Doc. Záboj Horák hovořil o třech mezinárodních konferencích, které Společ-
nost pro církevní právo uskutečnila v letech 1996 (Heiner Marré, Harry Veryser, 
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Bernard Daffl on), 1998 (Józef Krukowski, Péter Erdő, Ján Duda, Jiří R. Tretera) 
a 2000 (Karl Eugen Schlief, Mark E. Chopko), o 66 přednáškách z cyklu Působení 
práva ve společnosti a církvi v Praze a posléze o 19 každoročních celodenních 
konferencích Církev a stát v Brně.

Doc. Damián Němec pozdravil přítomné jménem místní skupiny Společnosti 
pro církevní právo v Olomouci a shrnul její činnost a působení na teologické 
a právnické fakultě v Olomouci. Vyzdvihl odbornou úroveň Revue církevního 
práva a její jedinečný význam pro vědu kanonického, církevního a konfesního 
práva v České republice a na Slovensku.

Následovala slavnostní chvíle, kdy předseda a šéfredaktor prof. J. R. Tretera 
obdržel zlatou medaili za zásluhy o založení a vedení Společnosti pro církevní 
právo a redigování Revue církevního práva. Dále obdrželi pamětní diplomy Ing. 
Jiří Vaingát za činnost tajemníka Společnosti v letech 2006–2013 a Ing. Stanislav 
Hruška za činnost knihovníka Společnosti v letech 2007–2013.

Představeni byli nový tajemník a knihovník Adam Csukás, student 2. ročníku 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a nový výkonný redaktor Revue církevního 
práva Jakub Kolda, student 5. ročníku téže fakulty.

V 17.00 hod. po přípitku následovala volná zábava a pohoštění. V 18.30 se část 
hostů naší oslavy zúčastnila mše svaté v kostele sv. Jiljí.

Jiří Rajmund Tretera


