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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il Diritto Canonico
Prezentace spolků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Dne 24. října 2016 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako každý semestr
uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků. U stolečku Společnosti
pro církevní právo se vystřídali studenti právnické fakulty Tomáš Lazár, Vojtěch
Círus, Jan Beránek, Ondřej Šmat, Adam Csukás a Jan Pivoda, členové Společnosti.
Změny vydávání Revue církevního práva a členských příspěvků
Při svém zasedání dne 25. října 2016 pracovní výbor Společnosti pro církevní právo
naplánoval aktivity Společnosti pro příští kalendářní rok. Rozhodl, že počet čísel
Revue církevního práva vydávaných do roka se od počátku roku 2017 zvyšuje ze
tří na čtyři. Současně se ve smyslu § 7 odst. 5 Stanov Společnosti pro církevní
právo usnesl, že členský příspěvek se od roku 2017 zvyšuje na 400 Kč nebo 15 €.
Snížený členský příspěvek pro studenty, důchodce a osoby bez vlastního příjmu se
zvyšuje na 200 Kč nebo 7,50 €. Lze platit i zvýšený členský příspěvek, doplácet
dluh za předešlá léta nebo platit příspěvek dopředu.
Kardinál Dominik Duka vyznamenán Řádem bílého lva
Kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup a primas český, příznivec a podporovatel naší Společnosti od jejího založení v roce 1994, obdržel Řád bílého lva
I. třídy, nejvyšší státní vyznamenání. Stalo se tak během slavnostního ceremoniálu
ve Vladislavském sále Pražského hradu v den státního svátku 28. října 2016.
Prezident České republiky Miloš Zeman mu vyznamenání udělil za zvláště
vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Prezident ve svém projevu uvedl,
že společným jmenovatelem všech letošních oceněných jsou kořeny společnosti.
Křesťanství a křesťanské hodnoty jsou nejhlubší a nejdelší tradicí, která je vlastní
Evropě i českému národu. Prezident podle svých slov navázal na tradici svých
předchůdců, kteří oceňovali české kardinály.
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„Řád bílého lva je velká pocta nejen pro mě, ale uznáním i pro celou církev, že
po letech totality nalezla své místo ve svobodné společnosti,“ komentoval ocenění
na Twitteru kardinál Dominik Duka.
75. večer Společnosti pro církevní právo
V pondělí 12. prosince 2016 se konalo v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě tradiční předvánoční setkání Společnosti pro
církevní právo, na němž se sešlo asi 40 účastníků.
Po zahájení večera přítomné pozdravil převor pražského kláštera P. Savio
Řičica OP jménem celého řádu. Poté slavnostně předali zástupci vedení Společnosti
pro církevní právo stříbrnou medaili R. D. doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D.,
Th.D., IC.D., která mu byla udělena za průkopnickou činnost ve vědě církevního
a konfesního práva a za obětavou práci ve vedení Společnosti a časopisu Revue
církevního práva.
Hlavní program večera byl věnován vzpomínce na 800. výročí potvrzení Řádu
bratří kazatelů – dominikánů. Na toto téma přednášel P. Augustin Prokop OP,
představený kláštera v Jablonném v Podještědí, bývalý převor pražského kláštera
sv. Jiljí a po několik období novicmistr československé a české provincie řádu.
Ještě dlouho budeme vzpomínat na jeho poutavý výklad, kterým nás provázel
po peripetiích duchovního života a bojů o pravdu a víru od počátku 13. století až
na práh nové doby. Po hluboce procítěném přehledu událostí ze života svatého
Dominika a řady jeho žáků (zejména bl. Jordána Saského, sv. Alberta Velikého
a sv. Tomáše Akvinského) odpověděl na četné dotazy a náměty účastníků, kteří
se přihlásili do diskuse.
První svazek Knižnice církevního a konfesního práva vydán
Dne 16. prosince 2016 došel z tiskárny první svazek Knižnice církevního a konfesního práva, jejíž založení Společnost pro církevní právo jakožto vydavatel již
vícekrát avizovala. Autorem knihy Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku
a Podkarpatskej Rusi, Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú…, je
Adam Csukás, tajemník Společnosti pro církevní právo a redaktor Revue církevního práva. Kniha má 168 stran. Monograﬁi recenzovali a předmluvou opatřili
prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. Monograﬁe pojednává o ložném
(koblině a rokovině), tedy o souboru církevních dávek a polních prací, kterými byli
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povinni slovenští a podkarpatoruští farníci vůči svým duchovním. Kniha přináší
nový pohled na ekonomický a právní život slovenské a podkarpatoruské katolické
farnosti v době od 80. let 19. století až do roku 1949.
Několika desítkám zájemců, kteří si knihu objednali, již byla zaslána nebo
zaslána bude v nejbližší době. Prosíme další členy a příznivce Společnosti pro
církevní právo, kteří mají o tuto knihu zájem, aby se přihlásili e-mailem na adrese
spcp@prf.cuni.cz a uvedli svou korespondenční adresu. Jednotlivé svazky Knižnice zasíláme bezplatně s prosbou o zaslání daru ve výši nákladů na tisk knihy
a poštovné. V případě tohoto svazku se jedná o částku ve výši 200 Kč (7 €). Platební
údaje vkládáme do knihy. Druhý svazek Knižnice připravujeme k vydání v nejbližších měsících. Objednávka prvního svazku nezavazuje k odběru dalších svazků.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Mgr. Petr Nohel úspěšně obhájil na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
svou disertační práci na téma Výuka církevního práva na teologických a právnických
fakultách v Českých zemích v letech 1918–1989 a byl mu udělen titul Ph.D.
Bc. František Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy ve Stříbře, člen
vedení Společnosti pro církevní právo, oslavil dne 25. října své 55. narozeniny.
D. Prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., OPraem., dne 9. listopadu 2016
obdržel pamětní medaili Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni za
vynikající vědeckou práci v oboru konfesního a církevního práva.
R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., vyučující církevního
práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rektor
kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově,
člen vedení Společnosti pro církevní právo a redakční rady Revue církevního práva,
oslavil dne 18. listopadu své 50. narozeniny.
ThDr. Petr Jan Vinš, správce Starokatolické knihovny a archivu Josefa Königa,
byl dne 24. listopadu 2016 zvolen generálním sekretářem Ekumenické rady církví
v České republice.
JUDr. Václav Král, přední český advokát a publicista, oslavil 29. listopadu
2016 své 90. narozeniny.
Pan Pavel Landa, známý český redaktor a publicista, čestný člen Společnosti
pro církevní právo, odborný poradce redakce Revue církevního práva, oslavil
2. ledna 2017 své 81. narozeniny.
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Úmrtí
Dne 24. září 2016 zemřel P. Ing. Jiří Sedláček CRV, farní vikář v Brně – Tuřanech
ve věku 74 let, dlouholetý člen Společnosti pro církevní právo. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1991 v chrámu sv. Michaela v Olomouci. Celý svůj kněžský život
působil v Brně, nejprve rok jako kooperátor v Tuřanech, pak jako administrátor
v Komíně a v roce 1998 v Lískovci. V únoru 2005 se vrátil opět jako farní vikář
do Tuřan. V letech 1996 až 2009 vykonával úřad soudce Diecézního církevního
soudu v Brně. R. I. P.
Dne 21. prosince 2016 zemřel ve věku 76 let Ing. Eduard Hladký, CSc.,
z Piešťan, budovatel Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Narodil se na Moravě, absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky Českého vysokého učení
technického v Praze. Po dlouhá léta byl členem Společnosti pro církevní právo,
účastníkem Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují a naším blízkým
spolupracovníkem. R. I. P.
Jiří Rajmund Tretera

