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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
Vzácná návštěva z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině
Ve dnech 23. a 24. května 2014 navštívili Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a Společnost pro církevní právo Jeho Magniﬁcence P. prof. dr hab. Antoni
Dębiński, rektor uvedené univerzity a vedoucí katedry římského práva tamější
Fakulty práva, kanonického práva a správy, a pracovníci katedry římského práva
dr hab. Maciej Jońca a mgr Izabela Leraczyk.
Na naší právnické fakultě se setkali s proděkanem prof. JUDr. Milanem Damohorským, DrSc. a Mgr. Davidem Kohoutem, Ph.D., vedoucím zahraničního
oddělení. Průvodcem jim po oba dny byl doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.
Sobotní odpoledne hosté strávili v pracovně naší Společnosti v Praze 3, Sudoměřské 25, kde je uvítal předseda P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP.
Revue církevního práva na druhém místě v soutěži
Karlovarských právnických dnů
Při letošním XXII. kongresu uvedené společnosti v Karlových Varech byly dne
13. června 2014 vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší právnický časopis v České
republice a Slovenské republice v období 2013/2014. Soutěžilo 33 časopisů z ČR
a SR. Na prvním místě za ČR se umístil Bulletin advokacie, na druhém místě Revue
církevního práva. Za SR zvítězil časopis Ars Notaria.
Děkujeme všem, kdo nás při hlasování podpořili.
20. ročník konference Církev a stát v Brně
Ve čtvrtek 11. září 2014 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 vrátila zpět na právnickou fakultu,
do zasedací místnosti jejího děkanátu.
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Tématem letošního jubilejního ročníku bylo Právní postavení duchovních a autonomie církví. Přednášelo 9 účastníků, po každém bloku následovala diskuse.
Podrobnější zprávu přineseme v následujícím čísle Revue církevního práva.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
PhDr. Roman Míčka, Th.D., odborný asistent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obhájil 25. června 2014 disertační práci Michael
Novak a Patrick Buchanan jako významní představitelé současného amerického
politického katolicismu, čímž úspěšně dokončil doktorské studium v oboru politologie na Ústavu politologie Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy a byl mu
udělen titul Ph.D.
JUDr. Vojtech Vladár, PhD., vedoucí katedry římského a církevního práva Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, úspěšně ukončil habilitační řízení na
této fakultě a byl mu ke dni 20. srpna 2014 rektorem univerzity udělen titul docent
v oboru teorie práva a právní dějiny. Jeho úspěšně obhájená habilitační práce byla
na téma Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve.
Prof. Dr. iur. Heiner Marré zemřel
Před uzávěrkou tohoto čísla nám došla smutná zpráva, že v pondělí 8. září 2014
na věčnost odešel čestný člen Společnosti pro církevní právo Prof. Dr. iur. Heiner
Marré z Gladbecku, emeritní ředitel právního oddělení biskupství essenského.
Pohřební mše svatá byla celebrována v sobotu 13. září 2014 v Lambertikirche
v Gladbecku. Pohřben byl téhož dne na místním hřbitově. Requiescat in pace!

