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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
72. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi
Ve středu 25. listopadu 2015 se uskutečnil v barokním refektáři dominikánského
kláštera sv. Jiljí další večer, uspořádaný Společností pro církevní právo v Praze
v rámci uvedeného cyklu, za přítomnosti více než padesáti účastníků. Na programu
večera byla prezentace knihy prof. Jiřího Rajmunda Tretery Církve a právo – Miscellanea, která vyšla na podzim roku 2015 v nakladatelství Leges v Praze.
Večer moderoval člen výboru Společnosti pro církevní právo R. D. doc. JUDr.
Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D. S projevy vystoupili J. Em. Dominik kardinál
Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D.,
šéfredaktorka nakladatelství Leges, a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. Každý z nich
podal řadu zajímavých informací o publikaci a jejím obsahu.
Na závěr první části večera vystoupil autor prezentované publikace a poděkoval
Záboji Horákovi a Adamu Csukásovi za uspořádání sbírky a paní šéfredaktorce
Janě Sladké Hyklové za její vydání a za úžasnou práci, kterou vykonala při redakci
tiskové předlohy. A ještě upozornil na zajímavou okolnost: články, které tvoří sbírku, jsou skvělou dokumentací údajů o boji za obnovu řeholních řádů pod vedením
otce Dominika Duky jako provinciála dominikánů jak za totalitního útlaku, tak
v letech obnovy svobody v naší zemi.
Večer byl zarámován dvěma hudebními vstupy. Student Právnické fakulty UK
v Praze Štěpán Korenec zahrál na koncertní kytaru několik skladeb z klasického
repertoáru.
Druhou část večera tvořil rozhovor ve skupinkách nad číší vína a drobným
pohoštěním. Večera se účastnila řada členů Společnosti pro církevní právo z celých
Čech a Moravy, zástupci Arcidiecéze pražské a vysokých škol, studenti i učitelé,
mezi nimi představitelé Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Dr. iur. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity se na této
fakultě 21. září 2015 úspěšně habilitoval a byl jmenován mimořádným profesorem.
JUDr. Jan Kotous obdržel dne 2. listopadu 2015 z rukou předsedy Jednoty českých právníků ve staroslavném Karolinu stříbrnou medaili rytíře Antonína Randy.
Ocenění tohoto stupně je udělováno představitelům právní teorie a praxe, kteří
se zasloužili o rozvoj právní vědy. Dr. Kotousovi byla medaile udělena za práce
o notářské vyšehradské škole a M. Jindřichu z Isernie.
Dne 6. listopadu 2015 oslavil 55. narozeniny R. P. ThLic. ICLic. Maximilián
Vladimír Filo, OPraem, farář v Bučovicích, soudní místovikář Diecézního církevního soudu a viceprezident Akademie kanonického práva v Brně.
Dne 18. listopadu 2015 oslavil své 50. narozeniny R. D. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D., rektor Duchovní správy akademické obce ČVUT v Praze.
Dne 2. ledna 2016 se dožil slavného životního jubilea známý publicista a redaktor
pan Pavel Landa, čestný člen Společnosti pro církevní právo a odborný poradce
Revue církevního práva.
Záboj Horák zvolen řádným členem Evropského konsorcia
S radostí oznamujeme, že dne 14. listopadu 2015 byl na 27. výročním zasedání Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu v Alcalá de Henares
ve Španělsku zvolen místopředseda Společnosti pro církevní právo doc. Záboj
Horák řádným členem této významné vědecké instituce. Členem konsorcia se
stal také prof. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity,
pravidelný host Právnické fakulty UK v Praze a člen Společnosti pro církevní
právo. Za prezidenta Evropského konsorcia byl zvolen prof. Balázs Schanda
z Katolické univerzity Pétera Pázmánye v Budapešti. Téma konference bylo Law
and Religion in the Workplace. Příští konference se uskuteční na podzim 2016
v lotyšském městě Jūrmala.
Velký pátek zařazen mezi dny pracovního klidu
S radostí jsme přijali zprávu, že ke dni 21. prosince 2015 vstoupil v účinnost zákon
č. 359/2015 Sb. ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovní-
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ho klidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem byl mezi svátky, které jsou dny
pracovního klidu, opět zařazen Velký pátek. Tím byla napravena dějinná křivda,
spáchaná komunistickým režimem, který k l. lednu 1952 Velký pátek ze seznamu
dnů pracovního klidu vyřadil.
Zařazení Velkého pátku mezi dny pracovního klidu je významným projevem
návratu českého státu k jeho kulturním tradicím a jejím kořenům. Současně jde
o projev realizace náboženské svobody pro většinu věřících. Křesťanské církve,
slavící Velký pátek jako výročí Umučení Ježíše Krista, budou moci obnovit své
bohoslužby a velkopáteční obřady v tradičních hodinách v průběhu dne a věřící
budou moci trávit celý den v patřičné usebranosti.
Jiří Rajmund Tretera

