TISKOVÁ ZPRÁVA
NA FAKULTU PRÁVNICKOU ZAVÍTÁ KARDINÁL DOMINIK DUKA
Plzeň, 8. 4. 2013 – Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni bude ve čtvrtek
11. dubna hostit nejvyššího představitele katolické církve v České republice. Se studenty
a dalšími zájemci o církevní problematiku přijede besedovat kardinál Dominik Duka OP.
Setkání začne v 15 hodin v budově Fakulty právnické.
„Kardinála Duku jsme pozvali na naši fakultu jednak proto, že církevní otázky jsou v současné
době mimořádně aktuální, a také proto, že odpověď na ně může podat sotva kdo povolanější
než pan kardinál,“ uvedl děkan Fakulty právnické ZČU Jan Pauly. „Církevní i kanonické právo
je součástí výuky našich studentů, u kterých jsou tyto předměty velmi oblíbené,“ doplnil Vilém
Knoll z pořádající katedry právních dějin.
Dominiku Dukovi se během jeho funkčního období podařilo dotáhnout do konce některé
záležitosti, jejichž řešení trvalo dlouhá léta, ať už se jedná o spor o svatovítskou katedrálu
nebo přijetí zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. V březnu se navíc jako
český kardinál zúčastnil historické události – volby nového papeže. Nejen na tyto zkušenosti
se ve čtvrtek můžou účastníci besedy ptát.
„Pan kardinál je člověkem diskuse. Často rád debatuje zejména se studenty,“ uvedl mluvčí
pražského arcibiskupství Aleš Pištora.
Debata se uskuteční na Fakultě právnické ZČU v sadech Pětatřicátníků 14 v místnosti PC 408.
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