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Ze Spole nosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

Vzpomínka na prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zední ka (1931–2012)

Když jsme v Revue církevního práva  . 51–1/2012 vzpomn!li osmdesátých naro-

zenin prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zední ka, nikdo z nás netušil, jak záhy se s ním 

budeme lou it. Pan profesor zem"el v litom!"ické nemocnici v ned!li 19. února 

2012. Poh"ben byl v Tišnov! v pond!lí 27. února 2012.

Zevrubný životopis pana profesora vyšel v Bulletinu advokacie  . 11/2011, na 

s. 76, pod titulem „Profesor Miroslav Zední ek – katolický kn!z, univerzitní pro-

fesor a advokát osmdesátiletý“. Autor  lánku JUDr. Petr Poledník, místop"edseda 

#eské advokátní komory a advokát v Brn!, p"ináší podrobné informace o Zed-

ní kov! profesním život!. P"ipomíná mimo jiné, že M. Zední ek, od roku 1961 

asistent litom!"ické bohoslovecké fakulty, byl z fakulty státními orgány v roce 

1965 vypov!zen. Popisuje soudní spor o neplatnost tohoto aktu, který M. Zední ek 

vedl a v n!mž nakonec úsp!šn! obstál. To jist! p"isp!lo k jeho trvalému zájmu též 

o právo sv!tské a sv!tskou advokátní  innost.

V záv!ru života prof. Zední ka byl jeho p"ínos pro právní v!du ocen!n na 

7. ro níku sout!že po"ádané spole ností epravo.cz a #eskou advokátní komorou, 

týkající se všech právních profesí. Prof. Miroslav Zední ek obdržel p"i této p"íle-

žitosti titul Právník roku 2011 v kategorii Ob anské právo.

Gratulace  len!m Spole nosti pro církevní právo

R. D. Mgr. Tomáš Roule byl s ú inností od 15. ledna 2012 jmenován a ustaven 

kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Rev.mus Miroslav Konštanc Adam OP byl 26. b"ezna 2012 jmenován rektorem 

Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v $ím!. Jmenovací dekret mu p"edal 

Rev.mus Bruno Cadoré OP, generální magistr Dominikánského "ádu, Velký kanclé" 

Univerzity, se souhlasem Kongregace pro katolickou výchovu.
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Krátké zprávy

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

Kreace nových kardinál!

Na slavnost Epifanie 6. ledna 2012 p"i modlitb! And!l Pán! oznámil Svatý Otec 

v $ím! jména nov! jmenovaných kardinál% Svaté Církve $ímské. Jedním z nich 

byl ThLic. Dominik Duka OP, metropolita arcibiskup pražský, primas  eský.

Vlastní jmenovací akt prob!hl v sobotu 18. února 2012 dopoledne v $ím!, 

v bazilice sv. Petra, p"i úplném zasedání sboru kardinál%, zvaném mimo"ádnou 

konzisto"í. Kardinál Dominik Duka obdržel jako kardinál-kn!z titul kostela sv. 

Marcelina a Petra v $ím! (nedaleko Lateránu).

Mezi novými kuriálními kardinály je významný kanonista Francesco Coccopal-

merio, titulární arcibiskup, prezident Papežské rady pro legislativní texty.

Prezentace slovenského p"ekladu Kodexu kánon! východních církví

Dne 22. února prob!hla na $eckokatolické teologické fakult! v Prešov! mezi-

národní v!decká konference „Ornamento Ecclesiae omni“ u p"íležitosti vydání 

slovenské oÞ ciální verze CCEO. V!deckými garanty konference byli prof. Leszek 

Adamowicz z Lublinu a doc. František #itbaj z Prešova, p"ekladatel Kodexu. Na 

konferenci vystoupili prešovský arcibiskup – metropolita Ján Babjak SJ a košický 

eparchiální biskup Milan Chautur CSsR. Samostatné v!decké p"ísp!vky p"ednesli 

doc. Stanislav P"ibyl z Teologické fakulty Jiho eské univerzity v #eských Bu-

d!jovich, JUDr. Alena Krunková z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

a JCLic. Jurij Popovi , soudní viká" prešovské metropolie.

Slovenský p"eklad Kodexu kánon% východních církví je možné si zakoupit na 

všech "eckokatolických biskupských ú"adech na Slovensku.
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