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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto delle Chiese
Revue církevního práva v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
Rada pro výzkum, vývoj a inovace při vládě České republiky schválila na svém
zasedání dne 31. ledna 2014 aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR platného pro rok 2014. Mezi tato periodika byla opět
zařazena Revue církevního práva, ISSN 1211-1635.
Pozdrav od Jeho Eminence kardinála Zenona Grocholewského
Na začátku února 2014 došel pozdrav, který nám zaslal prefekt římské Kongregace
pro katolickou výchovu kardinál Zenon Grocholewski, dlouholetý přítel naší Společnosti a všech diecézních soudů na Slovensku i v českých zemích. Dostali jsme
vzácný dar: mohutnou publikaci vytištěnou v Poznani u příležitosti padesátého
výročí kněžského svěcení pana kardinála, pod názvem JĘDRASZEWSKI, Marek,
SŁOWIŃSKI, Jan (eds.), Quod Iustum est et Aequum, pocta kard. Grocholewskému, Arcidiocesi di Poznań, Poznań, 2013, 615 s., ISBN 978-83-87487-79-9.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Mgr. Petr Jäger, Ph. D., dosavadní asistent soudkyně Ústavního soudu, byl začátkem tohoto roku jmenován do funkce náměstka ministryně spravedlnosti.
Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie, čestný člen Společnosti pro církevní právo, získal dne 13. března 2014 Templetonovu
cenu. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP řekl: „Udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi je pro českou církev i pro celou naši zemi významná
a radostná událost. Ukazuje se tak, že střední Evropa není jen místem, kde bylo
náboženství, teologie a myšlení obecně v minulosti potlačováno, ale že zde byli
a jsou lidé, kteří svým hlubokým myslitelským dílem dokáží oslovit nejen čtenáře
české, ale i čtenáře v Evropě a také na jiných kontinentech. …“.

82

Informace

68. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi
V pondělí 24. března 2014 se uskutečnil v barokním refektáři dominikánského
kláštera sv. Jiljí v Praze 1, na Starém Městě, další večer uspořádaný Společností
pro církevní právo v Praze v rámci uvedeného cyklu za přítomnosti několika desítek účastníků. Na téma Složitá situace svátosti biřmování ve světle současných
církevních předpisů přednášel P. Benedikt Mohelník, Th.D., provinciál české
provincie Řádu bratří kazatelů dominikánů, odborný asistent Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyzdvihl rozvoj pohledu na pořadí udělování
svátostí křesťanské iniciace – křtu, biřmování a nejsvětější Eucharistie – v průběhu
dějin a zejména v období od Druhého vatikánského koncilu. V rozpravě vystoupilo
více než deset diskutujících. Četné byly dotazy, i osobní svědectví a vzpomínky
týkající se uvedeného tématu. Ovzduší celého setkání bylo plné hlubokého duchovního zaujetí.
Valná hromada Společnosti pro církevní právo
Po dvou letech se konalo ve čtvrtek 24. dubna 2014 v posluchárně č. 243 na
Právnické fakultě UK v Praze řádné zasedání valné hromady. Byla podána zpráva o činnosti Společnosti za poslední dva roky, zpráva o hospodaření a zpráva
revizorů účtů. Ke dni valné hromady Společnost pro církevní právo měla celkem
435 členů. Od poslední valné hromady vstoupilo do Společnosti 38 nových členů,
vystoupilo 8 členů, zemřeli 2 členové. Valná hromada si připomenula jmenovitě
zesnulé členy a uctila jejich památku.
Poté byl přednesen návrh na změny stanov Společnosti pro církevní právo ve světle
nového občanského zákoníku, připravený pracovním výborem. Po rozpravě byly
nové stanovy schváleny a zvoleny orgány Společnosti na příští období. S výsledkem je možno se seznámit na internetových stránkách Společnosti.
Panu Augustinu Navrátilovi bylo uděleno čestné členství Společnosti pro církevní
právo in memoriam. Augustin Navrátil byl traťovým hradlařem a soukromým
rolníkem v Lutopecnách u Kroměříže, a proslavil se jako autor slavné petice o 31
bodech s názvem „Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR“
z roku 1988. Po založení naší Společnosti se stal jejím horlivým členem. Čestné
členství mu bylo uděleno k 10. výročí jeho úmrtí.

