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Ze Společnosti pro církevní právo
From the Church Law Society
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
Karlovarské právnické dny: anketní lístek
Letošní kongres Karlovarských právnických dnů se koná ve dnech 8. až 10. června
2017 v hotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Hlasování o nejlepší
právnický časopis v ČR a SR je připraveno na adrese www.kjt.cz/cs/2017/anketa.php.
Prosíme všechny příznivce Revue církevního práva, aby hlasovali a nezapomněli na náš časopis. Anketní lístek můžete vyplnit online. Pro případ, že dáte
přednost jeho odeslání poštou, přikládáme jeden exemplář k tomuto číslu. Termín
pro odeslání poštou je nejpozději do 30. května 2017 na adresu Karlovarské právnické dny, Národní 10, 110 00 Praha 1.
Hlas je nutno jako obvykle odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Při
této příležitosti si dovolujeme upozornit, že se letošní soutěže účastní též časopis
Právněhistorické studie, vydávaný Univerzitou Karlovou, do něhož přispívají
svými články a recenzemi i mnozí členové naší Společnosti pro církevní právo.
76. večer Společnosti pro církevní právo
Dne 28. března 2017 uspořádala Společnost pro církevní právo svůj 76. večer,
který se konal v reprezentační místnosti za sochou Oddanosti na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy. Slavnostního večera, který byl uspořádán ve spolupráci se
Spolkem českých právníků Všehrd, se zúčastnilo asi 40 návštěvníků.
Večer uváděl místopředseda Společnosti doc. Záboj Horák. Na začátku přivítal
zástupce Spolku českých právníků Všehrd a pronesl vzpomínku na působení tohoto
spolku jako jednoho z nejstarších společenství české inteligence od jeho založení
v roce 1868. Vyzdvihl vytrvalý zápas spolku o demokratickou orientaci českých
studentů práv, zejména v době obrany demokracie v letech 1945–1948, i po jeho
obnově v roce 1990, jehož se osobně zúčastnil.
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Emeritní starosta Všehrdu Adam Zvonař pak podal ve svém vystoupení zprávu
o spontánním a jednomyslném rozhodnutí loňské valné hromady spolku udělit
čestné členství prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi.
Starosta Všehrdu Daniel Steindler a emeritní starosta Adam Zvonař poté předali
prof. Treterovi diplom čestného členství a jako dárek knihu o církevním právu,
vydanou spolkem v době první republiky československé.
Alexandre Glize z Paříže doprovodil program večera několikerým bohatým
hudebním vystoupením na koncertní kytaře. Vyslechli jsme řadu děl z klasického
reportoáru z celého světa.
Druhá část večera byla věnována tématu církev a církevní pohřbívání. Po kanonickoprávním úvodu prof. Jiřího Rajmunda Tretery hlavní referát přednesl
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní
rozvoj pro agendu pohřebnictví, v němž se věnoval instrukci římské Kongregace
pro nauku víry o pohřebnictví a zpopelňování Ad resurgendum cum Christo ze
dne 15. srpna 2016.
Poté následovala živá diskuse o aktuálních tématech spojených s pohřebním
a hřbitovním právem církevním i světským. V diskusi vystoupili mnozí členové
Společnosti pro církevní právo, mezi nimi učitelé i studenti pražské právnické
fakulty, vedoucí Katedry církevních dějin a církevního práva na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci doc. Damián Němec, hlavní
kaplan Armády České republiky plk. ICLic. Jaroslav K
 nichal a mnozí další.
Třetí část večera vyplnil rozhovor nad číší vína a pohoštěním, které připravil
Spolek českých právníků Všehrd. Dr. Tomáš Kotrlý přednesl na místo přípitku
romantickou báseň o víně orientální provenience. Náš přítel a spolupracovník
Antonín Krč připravil z večera bohaté album fotografií, které jsme uveřejnili na
internetové stránce spcp.rajce.idnes.cz.
Cyklus setkání studentů a učitelů práv v pražských kostelích
nad liturgií a životem církve
V roce 2016 naše Společnost pro církevní právo zahájila setkávání studentů a učitelů práv v jednotlivých pražských kostelích, na nichž si účastníci blíže osvětlují
církevní právo po liturgické a organizační stránce. Součástí je vždy účast na bohoslužbách a následuje rozhovor v kroužku. Jednotlivé schůzky se konají obvykle
v rozmezí dvou měsíců.
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Dosud se konala tato setkání:
• 15. dubna 2016 – kostel sv. Václava, Praha – Vršovice,
• 22. května 2016 – kostel sv. Jiljí, Praha – Staré Město,
• 18. září 2016 – kostel sv. Jiljí, Praha – Staré Město,
• 12. února 2017 – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha – Královské Vinohrady,
• 26. března 2017 – kostel sv. Jiljí, Praha – Staré Město.
O dalších připravovaných setkáních budeme informovat prostřednictvím
Aktualit Společnosti pro církevní právo a nástěnky na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy. Všichni učitelé i studenti jsou srdečně zváni k účasti.
Nový biskup Starokatolické církve v Čechách
Jak nám oznámil člen naší Společnosti ThDr. Petr Jan Vinš, správce Starokatolické knihovny a archivu Josefa Königa a generální sekretář Ekumenické rady
církví v ČR, byl synodem českých starokatolíků slaveným v prostorách kláštera
premonstrátů v Želivě dne 8. dubna 2016 zvolen za nového starokatolického biskupa PhDr. Pavel Benedikt Stránský, do té doby starokatolický farář ve Zlíně.
Ještě jako biskup-elekt (tj. zvolený, ale dosud nevysvěcený) vydal záhy několik
pastýřských listů.
K biskupskému svěcení došlo 1. dubna 2017 v bazilice sv. Markéty v benediktinském arciopatství v Praze – Břevnově. Hlavním světitelem byl utrechtský
arcibiskup a předseda mezinárodní starokatolické biskupské konference Joris Vercammen. Svěcení asistovala více než desítka zahraničních biskupů ze starokatolických a anglikánských církví. Intronizace nového biskupa se uskutečnila v katedrále
starokatolické církve sv. Vavřince v Praze na Petříně dne 2. dubna 2017.
Starokatolická církev v českých zemích pečuje jak o své starokatolické, tak
anglikánské farnosti.
Rozhovor o Společnosti pro církevní právo na YouTube
Dne 18. dubna 2017 se předseda a místopředseda Společnosti pro církevní právo
zúčastnili natáčení, v němž představili Společnost divákům kanálu České křesťanské akademie na YouTube. Rozhovor s nimi v pražském emauzském klášteře
vedla ředitelka České křesťanské akademie paní Ilona Trnková. Jsme přesvědčeni, že se Vám záznam bude líbit. Naleznete ho na adrese www.youtube.com/
watch?v=AM5tY87R2p0.
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity byl ke dni 1. března 2017 rektorem Univerzity Karlovy jmenován hostujícím profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jmenovací dekret mu při
slavnostním zasedání v reprezentační sborovně pražské právnické fakulty předali
dne 24. dubna 2017 děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan
Kuklík, DrSc. a proděkan fakulty prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. Přítomen
byl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera. Prof. Wieshaider vyučuje na vídeňské právnické fakultě církevní právo, konfesní právo, kulturní právo a právo menšin. Na
pražské právnické fakultě se již před patnácti lety zapojil do výuky v konfesním
právu a výklady o dějinách židovství a v poslední době i v grantové činnosti. Měl
i několik přednášek pro Společnost pro církevní právo.
P. ICLic. Mgr. Stanislav Brožka byl s účinností od 16. března 2017 ustanoven
prezidentem Diecézní charity v Českých Budějovicích. Dne 12. dubna 2017 oslavil
své 35. narozeniny.
Mgr. Jan Soběslavský byl ke dni 1. dubna 2017 jmenován novým ředitelem
Diakonie Českobratrské církve evangelické.
P. Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D., vedoucí Katedry teologických
věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oslavil dne
9. dubna 2017 své 55. narozeniny.
Zemřel slavný český malíř, grafik a ilustrátor Miroslav Rada (1926–2017)
Dne 16. března 2017 nás opustil náš dlouholetý přítel Miroslav Rada z Prahy –
Vršovic, presbyter Českobratrské církve evangelické.
Od raného mládí se účastnil misie a pastorace této církve, která přes nepřízeň
doby vyústila v založení samostatného farního sboru. Sbor neměl zpočátku ani
samostatnou modlitebnu, kterou mu nebylo dovoleno vystavět, zato mnoho horlivých členů a mohutnou nedělní školu. Starosti o vybudování společenství sboru
i získání modlitebny a jiných prostor k církevnímu životu nesl Miroslav Rada spolu
s kurátorem, místokurátorem a s ostatními členy staršovstva, kteří sbor založili.
Prvním dvěma místnostem, pronajatým ve sklepě domu v Žitomírské ulici,
v nichž se na počátku v padesátých letech konaly i bohoslužby, a později, i přes
pronájem modlitebny v Charkovské ulici, i biblické hodiny, sdružení mládeže, staršovstvo a křesťanská služba, se dostalo příznačného označení vršovické katakomby.

Informace

121

Přes svůj těsný prostorový rozsah a s tím handicapem, že jedna z místností neměla
ani okna, se brzy staly známými mezi křesťany většího počtu vyznání. Od počátku
šedesátých let se v katakombách začali scházet třicátníci a čtyřicátníci, nová forma sdružování uvnitř církve. K jejich zakladatelům a organizátorům patřil právě
Miroslav Rada.
I přes odpor vládnoucího režimu Miroslav Rada proslavil české výtvarné umění na celém světě. Jeho obrazy, tematicky vycházející většinou z biblické zvěsti,
nalezly cestu i do evangelických kostelů. A to přes tradiční nedůvěru k umisťování
výtvarných děl v modlitebnách církví s reformovanou (helvetskou) tradicí, kde
obrazoborectví bylo součástí jejich vyznání již od reformačních dob.
S radostí využili mistrova talentu a ekumenické otevřenosti i některé katolické
farnosti, např. vršovická, která umístila na oltář svého kostelíčka sv. Mikuláše právě
Radův obraz tohoto starokřesťanského světce.
Ani mnohá díla novodobé české literatury si neumíme bez Radových ilustrací
představit. Namátkově lze uvést rozkošný zpěvníček pro děti a rodinné bohoslužby Buď tobě sláva (1981) anebo teologický spis Evangelium o cestě za člověkem
(1958).
Pohřební bohoslužba na rozloučenou s bratrem Miroslavem Radou byla sloužena v chrámu Páně Českobratrské církve evangelické na Královských Vinohradech
v Korunní ulici, a to v sobotu dne 25. března 2017. R. I. P.
Jiří Rajmund Tretera

