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Editorial

Pěkné čtení na prázdniny

Při přípravě třetího čísla XXIV. ročníku Revue církev-
ního práva mělo vedení redakce a redakční rada před 
očima představu čtenáře, který si rád v časopise zalistuje 
během pohody o dovolené či prázdninách, při odpočinku 
od všech radostných i obtížných povinností pracovního 
a akademického roku. Který se aspoň na chvíli přestane 
vázat nutností, tohle musím honem udělat a hned zase 
tamto. A který se rád začte do článku, třebas na hony 
vzdáleného od jeho vlastního profesního zaměření, ale 
přece jen blízkého jeho zájmu. Tak rádi bychom byli, 
kdyby se nám to podařilo!

Soubor recenzovaných článků otevírá studie o budoucnosti výkladu kanonické-
ho práva. Poslal nám ji k uveřejnění přední polský badatel v oboru teorie světského 
práva i kanonického práva Piotr Kroczek z Papežské univerzity Jana Pavla II. 
v Krakově. Nejprve nás seznamuje s vymezením pravidel výkladu kanonického 
práva v příslušných ustanoveních obou platných kodexů kanonického práva. Až 
překvapivé pro mnohé z nás je autorovo upozornění, že každý kanonista přirozeně 
tíhne k tomu, vykládat kanonické právo podle modelu právního myšlení, které je 
vlastní národu, k němuž přísluší. V závěru autor přičiňuje výhrady k současné úpra-
vě výkladu práva v kanonickém právu a podává s temperamentem sobě vlastním 
návrhy na budoucí řešení, a to též alternativní.

Následuje jedna z řady podnětných studií Stanislava Přibyla, které jsou výsled-
kem jeho dlouhodobého bádání o počátcích církve. Přináší teologický a současně 
právní rozbor účasti všech věřících v prvních staletích na rozhodování ve spo-
lečných věcech církve. Článek nikoho nenechává na pochybách, že rozhodování 
v prvotní církvi nebylo výronem nějakého politického demokratismu v moderním 
smyslu, ale výkonem svědomí vedeného Duchem svatým. A to platí i pro soudobou 
církev.
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Článek Víta Hlinky o rukopisném traktátu pražského kanonisty Johannese 
Braclise z roku 1379 nám přibližuje boj o platnost papežských voleb. Vysvětluje, 
proč se Braclis stavěl za platnost volby Urbana VI. z roku 1378 a za neplatnost 
o několik měsíců pozdější volby Klementa VII., jenž se krátce poté uchýlil do 
dřívějšího papežského sídla v Avignonu. Vědecky zpracovaný rozbor tehdejších 
právních předpisů napomáhá i pochopení právní problematiky současných papež-
ských voleb. Je nadčasovým varováním před neuváženými teoriemi, které mohou 
vést až k rozštěpení církve.

O tom, že partnerské násilí se bohužel vyskytuje i v manželství, svědčí násle-
dující článek Martiny Vintrové, soudkyně církevního soudu a vyučující kanonic-
kého práva na plzeňské právnické fakultě. Dočteme se o případech, kdy fyzické či 
psychické násilí z jedné či z druhé strany manželského svazku je znamením toho, 
že již při uzavírání manželství nebylo s touto stranou něco v pořádku, a to tak 
závažně, že církevní soud může takové manželství prohlásit za nulitní (neplatné 
od samého počátku).

Mezi rozdíly v liturgické praxi slovenské řeckokatolické církve sui iuris 
a latinské církve náleží podávání svatého přijímání dětem před dosažením sedmého 
roku věku v uvedené slovenské církvi. Jakub Polívka ve svém článku prokazuje, 
že i kněz v římskokatolické farnosti v českých zemích je povinen podat svaté 
přijímání dítěti mladšímu sedmi let náležejícímu do uvedené slovenské církve, 
požádají-li jej o to rodiče tohoto dítěte.

Článek vhodným způsobem doplňují výňatky z pastýřských listů řeckokatolic-
kých biskupů Prešovské archieparchie, Košické eparchie a Bratislavské eparchie 
o podávání Eucharistie malým dětem, které jsme uveřejnili v rubrice Dokumenty, 
následující hned za článkem.

Jiří Rajmund Tretera, šéfredaktor
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Editorial

Nice Reading for the Holidays

When preparing the third issue of the XXIVth volume 
of the Church Law Review, the editorial board imagined 
a reader who likes to browse magazines during vacation 
or school holiday, while resting from all the joyous and 
difficult duties of the working and academic year. We 
envisioned a reader, who, for a moment, would cease to 
be bounded by necessity: “I must do this quickly, and 
then the next task.” We saw a reader who is pleased to 
be absorbed in reading an article, even if the topic is far 
from his own professional focus, but still close to his or 
her interest. We would like to please this reader!

A collection of reviewed articles is opened by a study on the future of the 
interpretation of canon law. A leading Polish scholar in the field of the theory of 
secular law and canon law, Piotr Kroczek from the John Paul II Pontifical Uni-
versity in Cracow, sent us his paper for publication. First, he introduces us to the 
rules for the interpretation of canon law in the relevant provisions of both codes 
of canon law in force. We were surprised by the author’s warning that every canon 
law scholar naturally tends to interpret canon law according to the legal thinking 
typical for his or her nation. In the end, acknowledging his own temperament, the 
author registers his reservations about the current interpretation of canon law and 
gives his own alternative proposals for future solutions.

A paper from Stanislav Přibyl’s series of inspiring studies, the result of his 
long-standing research on the beginnings of the Church, follows. He brings theolo-
gical as well as legal analysis of the participation of all believers in decision-making 
in the common affairs of the Church in the first centuries. The article leaves no 
doubt that decision-making in the early Church was not the outcome of any political 
democratism in the modern sense, but the exercise of a conscience led by the Holy 
Spirit. This applies to the contemporary Church as well.
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The article by Vít Hlinka on the manuscript treatise of Prague’s canon law 
scholar Johannes Braclis from 1379 illustrates the struggle concerning the validity 
of papal elections. He explains why Braclis argued for the validity of the election 
of Urban VI in 1378 and opposed the election of Clement VII few months later, 
who shortly afterwards retreated to an earlier Pontifical residence in Avignon. 
A scientifically processed analysis of the law at that time helps clarify the legal 
issues of the current papal elections. It is a timeless warning against unreasonable 
theories that can lead to the division of the Church.

The article by Martina Vintrová confirms that violence between partners  occurs 
unfortunately also in marriage. She is a judge of an ecclesiastical tribunal and 
a  canon law teacher at the School of Law of the West Bohemian University in 
Pilsen. The article looks at cases in which physical or psychological violence of 
either party of the married couple is a sign of the fact that there was something 
wrong with one of the partners at the time of the celebration of marriage, in some 
cases so severely that the ecclesiastical tribunal can declare such a marriage null 
(invalid from the very beginning).

The distribution of the Holy Communion to children who have not reached the 
age of seven is one of the differences in liturgical practice between the Slovakian 
Greek Catholic Church sui iuris and the Latin Church. Jakub Polívka shows in his 
article that even a priest in a Roman Catholic parish in the Czech lands is obliged 
to distribute the Holy Communion to a child younger than seven years belonging 
to the mentioned Slovak church, if asked by the parents of the child.

The article is suitably supplemented by excerpts from the pastoral letters of the 
Greek Catholic bishops of the Archeparchy of Prešov, the Eparchy of Košice and 
the Eparchy of Bratislava concerning the distribution of the Eucharist to young chil-
dren. The supplement is published in the Documents section following the article.

Jiří Rajmund Tretera, Editor-in-Chief
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Budoucnost výkladu kanonického práva

Piotr Kroczek

Církev je jako každá jiná společnost živým organismem, 
který je vystaven tak jako lidský organismus v průběhu 
času změnám. Tyto změny nejsou zapříčiněny pouze 
vnějšími faktory, ale i rozhodováním církve. Přizpůsobit 
se času, místu a okolnostem je právem a povinností círk-
ve, jak vyplývá z jejího úkolu daného Ježíšem Kristem, 
aby zvěstovala Evangelium na každém místě, v každém 
národě a v každý čas (srov. Mk 16, 15).

K církvi neoddělitelně patří endogenní právo (právo 
zrozené uvnitř církve), zvané kanonickým právem. I toto 
právo podléhá změnám. Společenská povaha církve vy-

žaduje, aby právo tvořené v církvi bylo originální a odpovídalo současnosti.1 To 
je hlavní důvod, proč se normy, regulující život křesťanů, vyvíjejí, a to od samých 
počátků prvotní církve. Součástí bytí kanonisty je účast na změnách kanonického 
práva, a to jejich iniciováním nebo alespoň jejich předvídáním.

Účelem této studie je podat několik poznámek a úvah týkajících se budouc-
nosti výkladu (interpretace) kanonického práva. Východiskem úvah budou dějiny 
a současná podoba právní úpravy této interpretace a některé její právní a teologické 
determinanty.

Vycházejíce z reality a předpokládajíce racionalitu církevního zákonodárce, 
budeme formulovat některé představy možných a očekávaných cest vývoje kano-
nického práva. Tyto představy shrneme v závěru tohoto článku v podobě postulátů 
de lege lata a de lege ferenda. Mohou napomoci kanonistům a církevním autoritám 
nalézt vhodné odpovědi na otázky a výzvy současného stále se měnícího světa 
i církve.

1 Srov. předmluvu ke Kodexu kanonického práva z roku 1983, in: AAS 75 (1983), pars 2, s. XXI.
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1. Právní úprava výkladu kanonického práva
Na rozdíl od výkladu v právních řádech moderních států (např. v polském právním 
systému), kde se otázkou výkladu práva zabývá především právní věda, svěřuje 
nejvyšší zákonodárce kanonického práva jeho výklad, aspoň pokud jde o výklad 
autentický, sobě samému nebo orgánu, který tímto výkladem pověří. Viz ustano-
vení kanonického práva, jako jsou kán. 16 až 19 a kán. 27 Kodexu kanonického 
práva z roku 1983 a analogická ustanovení kán. 1498 až 1501 a kán. 1508 Kodexu 
kánonů východních církví z roku 1990. Znění vyjmenovaných ustanovení jsou 
v obou zákonících totožná.

1.1 Vývoj právní úpravy výkladu

Historie právní úpravy výkladu kanonického práva je značně paradoxní. Kodex 
kanonického práva z roku 1917 zrušil zákaz výkladu dekretů Tridentského  koncilu, 
vydaný papežem Piem IV. v bule Benedictus Deus z 26. ledna 1564,2 a to pod 
trestem zákazu vstupu do kostela pro preláty (sub interdicti ingressus ecclesiae), 
pro ostatní věřící pod trestem samočinné exkomunikace (sub excommunicationis 
latae sententiae).3 Jediným dovoleným výkladem kanonického práva byl v této 
době výklad autentický, který kromě papeže mohla podávat Posvátná kongregace 
koncilu (Congregatio pro executione et interpretatione concilii Tridentini), orgán 
založený zvláště k tomuto účelu. Tento zákaz byl vydán, jak vysvětluje zákono-
dárce, „aby se předešlo zvrácenému a zmatečnému chápání, jež by mohlo povstat 
z toho, kdyby každému bylo dovoleno vydávat ke koncilovým dekretům své ko-
mentáře a výklady, jak se mu zlíbí“.4 Výsledkem zákazu bylo, že zákonodárce se 
prohlásil za výlučně příslušného k výkladu zákona, za „pána práva“.

Je třeba si povšimnout, že nejvyšší zákonodárce byl jako Hlava společenství 
církve chápán jako Služebník věřících, a je tak chápán i v moderní teologii. Součás-
tí jeho činnosti je, že jako Hlava církve zákony vydává, ale také jako Služebník dbá 
o porozumění zákonům tím, že podává jejich nutná vysvětlení a přidává doplnění. 
Jinými slovy řečeno, církevní zákonodárce je tvůrcem znění zákona po celou dobu 
jeho platnosti, ale na rozdíl od státního zákonodárce o zákony trvale a bděle pečuje. 
Rozdíl mezi dřívějším a současným statu quo nejvyššího zákonodárce je, že po 

2 Dokumenty Tridentského koncilu, přeložil Antonín Ignác Hrdina, Praha, 2015, s. 295–300.
3 Tamtéž, s. 298.
4 Tamtéž.
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vydání buly Benedictus Deus byl nejvyšší zákonodárce jediným a zcela výlučným 
nositelem této povinnosti.

Zmíněný zákaz byl zrušen ustanoveními Kodexu kanonického práva z roku 
1917 (CIC/1917). Nejvyšší zákonodárce stanovil určité normy pro výklad cír-
kevních zákonů (leges ecclesiasticae). Právní úprava této otázky zůstala téměř 
nezměněna i v Kodexu kanonického práva z roku 1983 (CIC/1983), který přináší 
téměř doslovné znění příslušných ustanovení CIC/1917.5

1.2 Pravidla výkladu

Současná právní úprava výkladu není co do počtu kánonů a délky jejich ustanovení 
nikterak rozsáhlá. Je však pro život práva v církvi zásadní. Kanonická pravidla 
nesmí zůstávat jen na papíře, ale je třeba je implementovat do života katolíků 
a napomáhat jim „vést svatý život a tak přispívat k růstu církve a jejímu neustálému 
posvěcování“ (kán. 210 CIC/1983). Nisus transferendi právního textu do života je 
výklad. Vzhledem k důležitosti pravidel, o která jde, je zapotřebí představit, aspoň 
ve stručnosti, podstatu úpravy předmětné záležitosti v CIC/1983.

Vycházíme-li ze systematiky CIC/1983, prvním ustanovením týkajícím se vý-
kladu práva je kán. 16. Obsahuje normy pro autentický výklad. Tento druh výkladu 
je svěřen zákonodárci či osobě, kterou tímto úkolem zákonodárce pověřil. Podává 
se zpravidla zákonem.

Následující kán. 17 představuje všeobecnou úpravu výkladu práva. Skládá se 
ze základních pravidel pro porozumění všem církevním zákonům. Ustanovení 
zmiňuje dvě skupiny metod výkladu. První tvoří gramatická a sémantická me-
toda. Druhou skupinu tvoří metoda systematická, teleologická a historická. Zdá 
se, že metody výkladu pocházející z druhé skupiny mají být použity až po užití 
metod první skupiny,6 a to pouze v případě, pokud smysl právního textu zůstává 
sporný nebo nejasný.7 V jednom z děl klasické kanonistiky se uvádí, že „jasná 

5 KROCZEK, Piotr, Regulacja wykładni w CIC 1917 i CIC 1983: status quo czy novum?, 
in: JANCZEWSKI, Zbigniew (ed.), Kodeks Pio-Benedyktyński, Między tradycją a rozwojem, 
Warszawa, 2017, s. 93–114.

6 DRÖSSLER, Bernard, Bemerkungen zur Interpretationstheorie des CIC/1983, in: Archiv für 
katholisches Kirchenrecht sv. 153/1984, Mainz, s. 9.

7 LÜDICKE, Klaus (ed.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Essen, vychá-
zí jako lístkovnice od roku 1984, s. 17/7. Citovanou kapitolu napsal Hubert Socha. Srov. též 
SZTAFROWSKI, Edward, Podręcznik prawa kanonicznego I, Warszawa, 1985, s. 157.
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slova nepřipouštějí výklad ani volní dohad“.8 Avšak podle některých současných 
kanonistů, kteří jsou ovlivněni moderní právní teorií, by měly být metody z druhé 
skupiny použity pokaždé, když se výklad provádí.9 Zdá se, že platnost druhého 
názoru je prokázána,10 a to především z toho důvodu, že tato praxe přináší ověře-
nější a průkaznější výsledky procesu výkladu.

Třetí v pořadí je kán. 18. Přikazuje použití zužujícího výkladu zákonů stanoví-
cích trest nebo omezujících svobodný výkon práv nebo obsahujících výjimku ze 
zákona. Lze dovodit, že ostatní zákony se mají vykládat široce.

Následující kán. 19 upravuje výklad, který nastává v případě, kdy právo vy-
kazuje mezeru (lacuna iuris). Jinými slovy, když v konkrétní záležitosti nelze 
použít výslovného ustanovení žádného zákona, ani právního obyčeje, problém se 
má řešit s ohledem na
 – zákony upravující obdobné záležitosti (analogia legis),
 – obecné právní zásady při uplatnění kanonické umírněnosti (analogia iuris),
 – právní pojetí a praxi římské kurie a
 – společný a ustálený názor odborníků.

Poslední ustanovení týkající se výkladu je obsaženo v kán. 27, jenž stanoví, že 
nejlepší výklad zákona podává právní obyčej.

1.3 Ratio legis právní úpravy výkladu a její důsledky

Vyvstávají tyto otázky:
 – V čem spočívá ratio legis předmětné právní úpravy?
 – Proč upravovat otázku výkladu?
 – Jaké jsou důsledky předmětné právní úpravy?

V odpovědích na ně nalézáme klady a zápory současné právní úpravy.
Zaprvé, současná právní úprava je takovou metodou výkladu, která je pravdě-

podobně široce a veřejně známa v katolické církvi.

8 „Verba clara non admittunt interpretationem, neque voluntatis conjecturam.“ Viz REIFFENSTUEL, 
Anaclet, Ius canonicum universum, Paris, 1867, s. 384.

9 SOBAŃSKI, Remigiusz, Nauki podstawowe prawa kanonicznego I, Teoria prawa kanonicznego, 
Warszawa, 2001, s. 50–52.

10 Srov. KROCZEK, Piotr, Zasada „clara non sunt interpretanda“ w prawie kanonicznym, Kraków, 
2005, s. 113–125.
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Zadruhé, užívání jednoho způsobu výkladu kanonického práva jako celku 
přináší stabilitu a předvídatelnost výsledků procesu interpretace na celém světě, 
tj. nezávisle na místní právní kultuře toho, kdo výklad provádí.

Zatřetí, tento způsob je kanonisty vysoce ceněn, protože čerpá z dlouhé kano-
nickoprávní i jiné právní tradice. Tento způsob se kromě toho dobře osvědčil.

Začtvrté, pravidla tohoto způsobu výkladu jsou v souladu s legislativními 
pravidly. Zaručují téměř jistě komunikaci mezi zákonodárcem a adresáty prá-
va bez rušivých momentů. Umožňují proces dekódování právních textů a jejich 
správnou aplikaci v praxi, a tak usměrňují život společenství věřících v souladu 
s vůlí zákonodárce.

Klady stávající právní úpravy výkladu jsou značné a tato úprava má nepo-
chybně velký vliv na uplatňování práva v církvi.

V platné úpravě interpretace kanonického práva lze pozorovat i určitá negativa. 
Jedním z nich je, že současná pravidla výkladu kanonického práva nedrží krok 
s vývojem pravidel pro výklad sekulárního práva. Jiným je obava, že ve společen-
ství, ovládaném normou právního výkladu, která se nemění, dříve nebo později 
nastane situace, kdy právo způsobí rozklad společenství, nebo společenství způsobí 
rozklad práva. Taková situace není z pohledu zákonodárce žádoucí, zvláště pak 
v církvi, kde právo hraje velice významnou úlohu v životě věřících. Dodržování 
norem je přece součástí vyznávání víry, což má zásadní význam pro spásu věřících.

2. Některé určující činitele výkladu a jejich změny
Jak již bylo řečeno, ke kritickému zhodnocení stávající právní úpravy výkladu 
a předpovědi jeho budoucnosti je zapotřebí zmínit některé determinanty, které 
mohou hrát v možných změnách výraznou roli.

2.1 Církev jako tajemství

Jedním z hlavních činitelů pochopení, co je církev, je a bude vědomí, že církev 
je tajemství. Kanonické právo patří neoddělitelně a nepostradatelně ke Kristově 
církvi. Není církve bez církevního práva, a naopak. Vzhledem k tomu, že církevní 
právo vyvěrá přímo ze samé podstaty církve – „ius canonicum e natura Ecclesiae 
manare“11 – kanonické právo nelze vytvářet vně církve. Musí být endogenní. Musí 
být uvažováno jako výsledek bytí, skutků a víry církve.

11 AAS 75 (1983), pars 2, s. XX.
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Při osvětlování kanonického práva a při všech změnách v něm musí být věno-
vána pozornost tajemství církve (mysterium Ecclesiae), jak bylo předloženo v učení 
Druhého vatikánského koncilu.12 To znamená, že veškerá kanonickoprávní úprava, 
nevyjímajíc pravidla výkladu, musí být vždy v souladu s eklesiologií.13 Normy 
dekódované z ustanovení kanonického práva mají být ve službě církve a jejího 
hlavního cíle, tj. spásy duší, jak je jasně a pevně stanoveno v základním principu 
kanonického práva – „salus animarum suprema lex“ (kán. 1754 CIC/1983).

2.2 Kanonická tradice

Druhým určujícím činitelem výkladu kanonického práva je kanonická tradice. 
Právo, obecně řečeno, je jakousi „paměťovou bankou“. To znamená, že právo 
navazuje na kontinuitu společnosti, tj. na její zkušenosti a úspěchy. Totéž platí 
o kanonickém právu.14 Současná právní úprava výkladu kanonického práva je 
zbudována na vymoženostech starých římských právníků a čerpá též z kanonické 
tradice. To lze ukázat na příkladu ustanovení kán. 27 CIC/1983: „Consuetudo est 
optima legum interpres.“15 Toto ustanovení odráží názory Paula, který napsal: 
„Optima enim est legum interpres consuetudo.“16 Obsah citovaného kánonu nava-
zuje na spis papeže Bonifáce VIII. De regulis iuris z roku 1298, v jehož principu 
č. 45 čteme: „Inspicimus in obscuris, quod est verisimilius, vel quod plerumque 
fieri consuevit.“17

2.3 Právní kultura

Třetím činitelem ovlivňujícím interpretaci práva je právní kultura. Právní kulturou 
lze rozumět matici právní aktivity. Jednotlivé prvky této matice se historicky vyvi-
nuly z intelektuálních přínosů oborů, jakými jsou filosofie, sociologie,  psychologie, 

12 Optatam totius, čl. 16, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha, 1995, s. 355.
13 KROCZEK, Piotr, The Art of Legislation, The Principles of Lawgiving in the Church, Kraków, 

2012, s. 121.
14 PROVOST, John, Canon Law – True or False Reform in the Church?, in: The Jurist sv. 38/1978, 

Washington, D. C., s. 257–258.
15 „Právní obyčej podává nejlepší výklad zákona.“
16 „Nejlepším vykladačem práva je obyčej.“ Viz Digesta neboli Pandekty, svazek I, kniha I–XV, 

vybrané části, přeložili Peter Blaho, Michal Skřejpek, Jarmila Vaňková a Jakub Žytek, Praha, 
2015, s. 161 (D 1, 3, 37).

17 „V nejasné věci přihlížíme k tomu, co je pravdě nejpodobnější nebo k tomu, co se obvykle stává.“ 
Viz HRDINA, Antonín Ignác, Prameny ke studiu kanonického práva, Plzeň, 2007, s. 66.
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právní teorie a teologie. Církev si v průběhu věků vybudovala vlastní právní kul-
turu. Avšak kanonická právní kultura nevznikla na zelené louce. Je na ni třeba 
pohlížet jako na soubor prvků, které vznikly uvnitř jejího organismu, a vnějších 
prvků, převzatých z jiných právních kultur. Kanonisté čerpali především ze zkuše-
ností starých římských právníků, jak je vyjádřeno v dobře známém rčení: Ecclesia 
vivit lege Romana.18

Na tomto místě však musíme zmínit i jiný faktor. Katolická církev je všeobec-
ná. V kán. 368 CIC/1983 se uvádí, že partikulárními církvemi, v nichž a z nichž 
(in quibus et ex quibus) je jedna a jediná katolická církev, jsou především diecéze.19 
V těchto partikulárních církvích žije mnoho národů a mnoho kultur, i právních.20 
Tento stav činí výklad kanonického práva obtížnějším v tom smyslu, že jde o kom-
plexnější úkol.21 Ten, kdo provádí výklad kanonického práva, byť se sám považuje 
za muže církve, nemůže myslet a jednat tak docela bez vlivu své vlastní právní 
kultury, v níž byl jako právník vychován, či přinejmenším formován jako občan. 
Ani studium kanonického práva ho nečiní imunním vůči nevědomému ovlivnění 
jeho vlastní právní kulturou. Je tomu tak proto, že není snadného úniku z kulturní 
matice obecně, natož úniku z matice právněkulturní, jež je součástí kulturní mati-
ce.22 Kulturní kontext vlastní zákonodárci bude vždy přítomen jak ve výsledcích 
jeho legislativní činnosti, tak i ve způsobu výkladu těch, kdo jej realizují. Tyto 
skutečnosti je nutno zohledňovat v procesu změn stávající právní úpravy výkladu.

3. Postuláty de lege lata a de lege ferenda
Poté, co byly popsány relevantní skutečnosti, je třeba formulovat postuláty de lege 
lata a de lege ferenda, jež se budou vztahovat k budoucnosti výkladu kanonického 
práva.

18 Církev žije římským zákonem. Viz DĘBIŃSKI, Antoni, Ecclesia vivit lege romana, Znaczenie 
 prawa rzymskiego dla rozwoju prawa Kościoła łacińskiego, in: DĘBIŃSKI, Antoni (ed.), Staro-
żytne kodyfikacje prawa, Lublin, 2000, s. 131–145.

19 Srov. též Lumen gentium, čl. 23, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 59–60.
20 Gaudium et spes, čl. 58, tamtéž, s. 232–233.
21 Srov. HUELS, John, Interpreting Canon Law in Diverse Cultures, in: The Jurist sv. 47/1987, 

Washington, D. C., s. 249–293; KROCZEK, Piotr, Problem interpretacji prawa kanonicznego 
w świetle pluralizmu kulturowego, in: Analecta Cracoviensia sv. 37/2005, Kraków, s. 509–516.

22 Srov. LONERGAN, Bernard, Method in Theology, Toronto, 1999, s. XI.
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3.1 Souběžná místa v kodexech – postulát de lege lata

První z postulátů de lege lata se vztahuje k možnosti, kterou vyjadřuje záměna slov 
ad locos Codicis parallelos (k souběžným místům kodexu) v kán. 18 CIC/1917 
za slova ad locos parallelos (k souběžným místům) v kán. 17 CIC/1983. Vyne-
chání slova Codicis bylo s ohledem na koncepci rozumného zákonodárce plně 
vědomým rozhodnutím. Zákonodárce chtěl rozšířit místa, z nichž lze při výkladu 
čerpat inspiraci.

Předmětná změna nejen umožňuje tomu, kdo právo vykládá, aby hledal in-
spiraci mimo kodex, tj. v jiných právních textech, ale měla by být považována 
za „otevření okna mnohem širšímu pohledu na výklad, především kulturnímu 
výkladu“.23 Souběžnými místy jsou Písmo svaté, základní vyznání katolické víry, 
vyjádření církve (koncilů, papežů), uznávané teologické texty, principy, které vy-
pracoval biskupský synod v roce 1967 a které sloužily jako směrnice v procesu 
revize Kodexu kanonického práva z roku 1917, jejímž výsledkem je Kodex kano-
nického práva z roku 1983; případně i vyznavačský život společenství formovaný 
místní kulturou a tradicemi.24

Zdá se, že předmětná změna není dosud v komentářích příliš zachycena a nový 
přístup se běžně při výkladu kanonického práva neužívá. Někteří kanonisté stále 
tíhnou k dříve platnému znění kán. 18 CIC/1917, které předcházelo znění kán. 17 
CIC/1983. Ve skutečnosti jsou tak místa mimo kodex při tvořivosti těch, kdo právo 
vykládají, běžně ignorována.25

3.2 Oikonomický výklad – postulát de lege ferenda

V kanonickoprávním systému se nacházejí – ve srovnání s právními systémy 
sekulárního práva – jedinečné právní instituty, jakými jsou dispensatio, epikeia, 
tolerantia canonica, dissimulatio, licentia (permissio), licentia praesumpta.26 Jejich 
účelem je zmírňovat přísnost právních norem při aplikaci práva. Pokud hledáme 
právní instituty s obdobným účinkem na úrovni výkladu práva, lze poukázat na 

23 KNEAL, Ellsworth, Interpreting of the Revised Code, in: The Art of Interpretation, Selected Studies 
on the Interpretation of Canon Law, Washington, D. C., 1983, s. 30. 

24 Tamtéž, s. 30–32.
25 Srov. např. SZTAFROWSKI, Edward, Podręcznik prawa kanonicznego I, s. 157; KRUKOWSKI, 

Józef (ed.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego I, Księga I: Normy ogólne, Poznań, 2003, 
s. 70.

26 KROCZEK, Piotr, The Art of Legislation, s. 234–244.
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již zmíněný, nejdůležitější princip kanonického práva, který určuje zásadní účel 
kanonického práva, tj. spásu duší (salus animarum).

Výše uvedené právní instituty a principy se považují za způsob, jakým lze 
dosáhnout toho, aby bylo právo prodchnuto „láskou, mírností, lidskostí, umírněnos-
tí“.27 Lze potvrdit, že tyto nástroje jsou dobré a účinné. Avšak zákonodárce se nesmí 
nikdy plně spokojit s výsledky své práce a musí neustále usilovat o její zlepšení.

Při hledání nových myšlenek na doplnění právního systému je účelné podívat 
se na jiné církevněprávní systémy a přizpůsobit se dobře osvědčeným řešením. 
Například v pravoslavných církvích existuje právní institut nazývaný oikonomic-
kým výkladem. Zdá se, že může být převzat do katolického práva kanonického. 
Předmětný institut je vystavěn na oikonomii.28 Podstatou oikonomického výkladu 
je, že jednotlivé pravoslavné církvi a velice často smyslu pro správnost jednotli-
vých biskupů je ponechán výklad a aplikace mnohých kánonů. Dovoluje biskupům 
zachovat úřední platnost kánonů, a rozhodnout, zda je určitý kánon, případně jeho 
výklad, užitečný pro spásu duší, či nikoliv.29 Tato koncepce se zdá být vhodná i pro 
katolickou církev.

3.3 Místní právní kultura v partikulárním právu – postulát de lege ferenda

Vzhledem k tomu, že místní kultura je pro zákonodárce i pro vykladače určujícím 
činitelem, není důvod bojovat proti jejich zakotvení ve svých vlastních kulturách, 
či snažit se umenšit vliv kultur na jejich práci. O mnoho lepší by bylo přijmout 
stav rozdílnosti mezi kanonickou právní kulturou a místními sekulárními právními 
kulturami a využít rozdíly jako příležitost pro lepší porozumění a lepší komunikaci 
mezi zákonodárcem a tím, kdo právo vykládá v partikulární církvi.

Na tomto místě musí být zdůrazněno, že popírat vliv kanonické právní kultury 
na zákonodárnou činnost a výklad práva na úrovni všeobecného kanonického práva 
by zřejmě způsobilo značný chaos. Všeobecné právo církve zapsané do matice 

27 AAS 75 (1983), pars 2, s. XXI.
28 Pro představu o oikonomii a různících se názorech pravoslavných autorů o ní srov. např. ERICKSON, 

John, Oikonomia in Byzantine Canon Law, in: SOMERVILLE, Roberth (ed.), Law, Church and 
Society, Essays in Honor of Stephan Kuttner, Philadelphia, PA, 1977, s. 225–235; ERICKSON, 
John, Sacramental Economy in Recent Roman Catholic Thought, in: The Jurist sv. 48/1988, 
Washington, D. C., s. 653–667.

29 ŽUŽEK, Ivan, A Code for the Orthodox Churches, in: EDELBY, Neophytos (ed.), The Future of 
Canon Law, New York, NY – Paramus, NJ, 1969, s. 145–157, především s. 149. Srov. též STAN, 
Liviu, Iconomie şi intercomuniune, in: Ortodoxia č. 1/1970, Bucureşti, s. 5–19.
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např. německého nebo polského práva, kde je rozdíl mezi ustanovením a normou 
široce přijímán, by bylo náročně interpretovatelné v italské právní kultuře, kde 
tento rozdíl obvykle není chápán, natož uplatňován. Naproti tomu se zdá, že tento 
stav by byl na úrovni partikulárního kanonického práva přijatelný, a to obzvláště 
v případě dekretů vydávaných biskupskými konferencemi. Zdá se, že správnou 
myšlenkou je umožnit biskupským konferencím vydávat a vykládat zákony v sou-
ladu s pravidly a postupy dobře známými v jejich zemích či skupině zemí.

Na druhé straně by zapojení místních právních kultur do procesu tvorby a výkla-
du partikulárních církevních zákonů patrně působilo problémy či obtíže Apoštolské-
mu stolci. Jedním z nich je možná obtíž s udělením recognitio dekretům vydaným 
biskupskými konferenci (srov. kán. 456 CIC/1983). Podstatou těchto obtíží by byla 
situace, když by v průběhu ověřování normativní stránky dekretu musely orgány 
Apoštolského stolce používat pravidla výkladu cizí kanonickému právu.

Postulát de lege ferenda lze formulovat tak, že principy výkladu obsažené 
v kán. 17 CIC/1983 by mohly být používány nikoliv jako pravidla povinná, ale 
volitelná, což by představovalo formu uplatnění zásady subsidiarity. Předmětný 
princip je dobře popsán nejen v církevním učení (teologickém i sociálním), ale 
i v kanonickém právu.30

3.4 Zrušení právní úpravy výkladu – postulát de lege ferenda

Nejkrajnější postulát de lege ferenda, jenž zahrnuje všechny výše uvedené po-
stuláty tohoto druhu, je, že právní úprava výkladu kanonického práva by byla 
z kanonického práva vypuštěna. Pokud je za pravdivý považován princip Ecclesia 
vivit lege Romana, v kodexu by neměly být obsaženy normy upravující porozu-
mění církevním zákonům, protože ani v římském právu závazná pravidla výkladu 
neexistovala a celý systém dobře fungoval.

Zdá se, že principy a pravidla výkladu kanonického práva by měly být vytvo-
řeny představiteli kanonickoprávní vědy. Oni by měli být oprávněni je vytvářet, 
nikoliv nejvyšší zákonodárce. Kanonisté mají rozsáhlé zdroje inspirace, jakými 
jsou základy kanonického práva, kanonická tradice, účel kanonického práva a jeho 

30 Srov. např. BERTRAMS, Wilhelm, De principio subsidiarietatis in iure canonico, in: Periodica 
de re morali, canonica, liturgica sv. 46/1957, Roma, s. 13–65; KRUKOWSKI, Józef, Zasada 
pomocniczości w prawie kanonicznym, in: Zeszyty Naukowe KUL č. 4/1971, Lublin, s. 51–57; 
HARRINGTON, Rachel Mary, The Applicability of the Principle of Subsidiarity According to the 
Code of Canon Law, Ottawa, 1997, 644 s.
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zvláštní funkce. Vzhledem k tomu, že kanonisté pocházejí z mnoha zemí, lze 
předpokládat, že úspěchy jednotlivých právních kultur a právních věd by mohly 
být implementovány do kanonického práva a zahrnuty do práce v církvi.

4. Závěr
Svět se mění. I církevní právo musí postupovat v souladu s těmito změnami, což 
dobře popisuje maxima ius sequitur vitam. Nezbytnost změn odkazuje též do 
oblasti výkladu práva a pravidel, kterými se tento proces řídí. Žádné právo není 
samoprováděcí. Aby si lidé právo uvědomili, musí mu nejdříve rozumět, a poroz-
umění právu se děje v procesu jeho výkladu.

Resumé
Na rozdíl od výkladu práva v právních řádech moderních států, kde se otázkou výkladu práva 
zabývá především právní věda, svěřuje nejvyšší zákonodárce kanonického práva jeho výklad, 
aspoň pokud jde o výklad autentický, sobě samému. Výsledkem je stabilita a předvídatelnost 
výsledků procesu interpretace kanonického práva na celém světě, tj. nezávisle na místní 
právní kultuře toho, kdo výklad provádí. Současná pravidla výkladu kanonického práva však 
nedrží krok s vývojem pravidel pro výklad sekulárního práva. Účelem této studie je nejenom 
popis kladů a záporů současné právní úpravy výkladu kanonického práva, ale i formulace 
postulátů de lege lata a de lege ferenda, které mohou napomoci kanonistům a církevním auto-
ritám nalézt vhodné odpovědi na otázky a výzvy současného stále se měnícího světa i církve.

Summary
The Future of the Interpretation of Canon Law
Unlike the issue of interpretation in legal systems of contemporary states, where the issue 
of the interpretation of the law is left to jurisprudence, the issue of the interpretation of 
canon law, at least in terms of authentic interpretation, is regulated by the supreme legislator 
himself. On the one hand, it creates a situation of stability and predictability of the outcome 
of the process of the interpretation of canon law all over the world, i.e., independently from 
the local legal culture of the interpreter. However, as a consequence, the rules of the inter-
pretation of canon law do not keep up with contemporary legal jurisprudence. The aim of 
the paper is not only the description of the pros and cons of the method of regulating the 
interpretation of canon law but also the formulation of some de lege lata and de lege ferenda 
postulates in this matter that can be of help to the canonists and the Church in answering 
the challenges of the contemporary world.
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Zusammenfassung
Die Zukunft der Auslegung des kanonischen Rechts
Im Gegensatz zur Rechtsauslegung in Rechtsordnungen der modernen Staaten, wo sich 
mit der Rechtsauslegung vornehmlich die Rechtswissenschaft befasst, beauftragt der 
höchste Gesetzgeber des kanonischen Rechts mit dessen Auslegung, mindestens was 
die authentische Auslegung angeht, sich selbst. Das führt dazu, dass die Auslegung des 
kanonischen Rechts in der ganzen Welt stabil und vorhersehbar ist, d. h. unabhängig von 
den lokalen Rechtskulturen derjenigen, die die Auslegung durchführen. Die zeitgenös-
sischen Auslegungsregeln in Bezug auf das kanonische Recht halten jedoch nicht den 
Schritt mit den Auslegungsregeln des säkularen Rechts. Diese Studie hat zum Ziel nicht 
nur die Vor- und Nachteile der heutigen rechtlichen Regelung der Auslegung des kano-
nischen Rechts zu schildern, sondern auch die Postulate de lege lata und de lege ferenda 
zu formulieren, die den Kanonisten und Kirchenautoritäten helfen sollen, die passenden 
Antworten auf die Fragen und Herausforderungen der heutigen, stets  wechselnden Welt 
und Kirche zu finden.

Riassunto
Il futuro dell’esegesi nel diritto canonico
Diversamente dall’esegesi di diritto nei diversi sistemi giuridici degli Stati moderni dove 
si occupa dell’esegesi soprattutto la scienza giuridica, il sommo legislatore del diritto 
canonico affida la sua esegesi a se stesso, per quanto riguarda l’interpretazione autentica. 
Il risultato è una stabilità e prevedibilità di risultati del processo d’interpretazione del 
diritto canonico in tutto il mondo, cioè indipendentemente dalla cultura giuridica locale 
dove si applica il diritto. Le norme attuali dell’interpretazione di diritto canonico non 
sono aggiornate allo sviluppo normativo del diritto secolare. Lo scopo di questo studio 
è non solo una descrizione di vantaggi e svantaggi delle norme d’esegesi attuali del  diritto 
canonico ma anche una formulazione di postulati de lege lata e de lege ferenda che pos-
sano aiutare ai canonisti ed alle autorità ecclesiastiche di trovare risposte adeguate alle 
domande e alle sfide del mondo e della Chiesa d’oggi, sempre in sviluppo.

Klíčová slova: výklad, kanonické právo, katolická církev, právní věda, právní kultura, 
kán. 17 CIC/1983

Keywords: interpretation, canon law, Catholic Church, jurisprudence, legal culture, 
can. 17 CIC/1983
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Papež František 11. dubna 2018 požehnal aršíku poštovních známek se symboly české 
státnosti u příležitosti vernisáže výstavy IBI PATRIA MEA – 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. Uprostřed ředitel Poštovního muzea v Praze Mgr. Jiří Střecha a kurátorka výstavy 
Mgr. et Mgr. Adéla Hončová.

Pope Francis blesses a stamp sheet with the symbols of Czech statehood on the occasion 
of the opening of the exhibition IBI PATRIA MEA – 100th Anniversary of Czechoslovakia 
on 11th April 2018. In the middle are pictured the director of the Postal Museum in Prague 
Mgr. Jiří Střecha and the curator of the exhibition Mgr. et Mgr. Adéla Hončová.

Foto Petr Honč
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Společné rozhodování věřících v rané církvi

Stanislav Přibyl

1.  Společná účast na ustanovování nositelů 
služeb a úřadů

„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.“1 
Tak formuluje Ježíš ve čtvrtém evangeliu svrchovanost 
vlastního rozhodování o věci tak zásadní, jakou je vol-
ba nejbližších učedníků. Za tímto silným vyjádřením se 
zračí vědomí neochvějné autority, která je zcela ovládána 
posláním svěřeným Ježíšovi jeho nebeským Otcem.

Markova zpráva o ustanovení dvanácti učedníků 
navíc prozrazuje v tomto aktu Ježíšovu tvůrčí moc, ob-

dobnou samotnému Božímu stvořitelskému činu. Ustanovil, doslova „vytvořil“2 
svých dvanáct nejbližších spolupracovníků, „aby byli s ním, aby je posílal kázat 
a aby měli moc vymýtat zlé duchy“.3

Pánův odchod k Otci neznamenal zároveň odchod jeho učedníků z tohoto světa. 
Ti zůstávají nadále vystaveni podmínkám, ve kterých žijí v této pozemské realitě 
všichni ostatní lidé: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlé-
ho.“4 Nastává období Pánovy církve, shromáždění (ekklésia) Kristových věřících, 
které je „v tomto světě ustaveno a uspořádáno jako společnost (societas)“.5

1 J 15, 16a. Biblické citace jsou uváděny z Českého ekumenického překladu.
2 „Zde použité sloveso ‚činit‘ (poiein) je řecký překlad pojmu, který Písmo Starého zákona používá 

pro tvůrčí konání Boží. […]. Kruh Dvanácti se tak neustavuje pouze následkem Ježíšova povolání, 
nýbrž jeho činu, skrze nějž tvoří božskou mocí novou skutečnost.“ Viz KIRSCHLÄGER, Walter, 
Die Anfänge der Kirche, Eine biblische Rückbesinnung, Graz–Wien–Köln, 1990, s. 126–127.

3 Mk 3, 14–15.
4 J 17, 15.
5 Srov. kán. 204 § 2 CIC/1983.
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Lukášův retrospektivní pohled ve Skutcích apoštolů přitom ukazuje, že prak-
ticky v momentu samotného zrodu církve zároveň vyvstává otázka Ježíšovy dosud 
osobně vykonávané autority. Kdo bude nyní, kdy se vzkříšený Pán již přestal zje-
vovat svým vyvoleným, činit zásadní rozhodnutí, týkající se života jeho církve? 
A to zejména v tak důležitých otázkách, jakou je pověřování bratří službami?

Prvním testem připravenosti církve rozhodovat i v nepřítomnosti pozemského 
Ježíše se ukázala potřeba doplnění sboru dvanácti apoštolů náhradníkem za  Jidáše, 
„syna záhuby“.6 Nutnost tohoto kroku byla předestřena samotným Šimonem 
 Petrem, jemuž jedinému podle Lukáše svěřil Pán zvláštní úlohu být posilou svým 
bratřím.7 Je to také Petr, kdo určuje potřebné způsobilosti kandidáta: „Proto jeden 
z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od 
křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem 
jeho zmrtvýchvstání.“8

Konkrétní vhodné kandidáty ovšem nevybírá samotný Petr, nýbrž společenství 
asi sto dvaceti bratří9 na základě Petrem stanovených obecných kritérií. Poslední 
slovo pak má mít ovšem sám vzkříšený Pán, proto je svěřeno definitivní rozhod-
nutí mezi dvěma kandidáty z nejužšího výběru proceduře losování: „Vybrali tedy 
dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: ‚Ty, Pane, 
znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této 
apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.‘ Potom jim dali 
losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.“10

V celém tomto procesu se ukazuje jak vůdčí úloha Petra, tak rozlišovací způ-
sobilost rodícího se křesťanského společenství, ale navíc také výsostné rozhodnutí 
vyvýšeného Pána, předcházející případným sporům, které by mohly vést k rozkolu, 
neboť jako kandidáti ke konečnému výběru byli uznáni dva.11

6 Srov. J 17, 12.
7 Srov. Lk 22, 32.
8 Sk 1, 21–22.
9 Srov. Sk 1, 15.
10 Sk 1, 23–26.
11 „Tradice o vylosování kandidáta na doplnění sboru Dvanácti poukazuje na charismatický, 

falešnou demokratizaci vylučující aspekt křesťanského povolání jakožto úřadu. Jestliže spo-
lečenství rozpozná způsobilost více než jediného kandidáta, pak raději nechá rozhodnout los, 
než by se nechalo strhnout k rozpoutání třebas jen příležitostného ‚volebního boje‘, jenž by 
z kandidátů činil rivaly ucházející se o ‚službu‘.“ Viz PESCH, Rudolf, Die Apostelgeschichte, 
Neukirchener-Vluyn–Ostfildern, 2012, s. 92. 
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Umožnění zásahu vyšší moci (vis maior) v podobě losování týkajícího se kon-
krétního služebníka církve je v dějinách církve tak vzácnou událostí právě z toho 
důvodu, že se jednalo o doplnění zcela jedinečného sboru Dvanácti. Později již 
dvanáctičlenný sbor doplňován nebyl, ačkoli Lukášovy Skutky svědčí o tom, že 
velmi záhy byl brutálním mocenským zásahem ochuzen o jednoho z předních 
členů, totiž Jakuba, bratra Janova.12 Kruh Dvanácti se zanedlouho stane pevnou sou-
částí eklesiologické reflexe,13 nosným prvkem stability a identity církve: „A hradby 
města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct 
jmen dvanácti apoštolů Beránkových.“14

V rozhodnutí o potřebě ustavení sedmi služebníků stolů, jáhnů, hrají klíčo-
vou roli apoštolové, jimiž jsou v obou Lukášových knihách pouze členové sboru 
Dvanácti: „A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: ‚Bohu se nebude 
líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, 
vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moud-
rosti, a pověříme je touto službou‘.“15

Opět se zde setkáváme s důvěrou ve společenství věřících, které sami apošto-
lové považují za způsobilé rozpoznat v jednotlivých kandidátech žádoucí půso-
bení potřebného „Ducha moudrosti“. Nelze pominout, že na rozdíl od doplnění 
apoštolského sboru se líčí založení diakonátu až v období po seslání Ducha, který 
podle Lukášova svědectví od tohoto momentu proniká celou církví, řídí všechna 
její rozhodnutí a bezpečně vede kroky jejích služebníků.

Také společenství věřících, kteří posoudí vhodnost kandidátů, se zde již po-
četně rozrostlo – poslední konkrétní údaj, předcházející společnému rozlišování 
charismat kandidátů, uvádí pět tisíc členů,16 avšak i poté „stále přibývalo mužů 
i žen, kteří uvěřili Pánu“17 a „učedníků stále přibývalo“.18

12 Sk 12, 1–2.
13 „Po Jakubově mučednické smrti se již stejný požadavek neobjevil. To znamená, že oněch Dvanáct 

má svůj vlastní nenahraditelný význam jako setrvalá veličina.“ Viz CAMPENHAUSEN, Hans von, 
Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen, 1953, s. 17.

14 Zj 21, 14.
15 Sk 6, 2–3.
16 Srov. Sk 4, 4.
17 Sk 5, 14.
18 Sk 6, 1.
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Proces rozhodování delegovaný apoštoly na shromáždění církve probíhal vol-
bou: „Celé shromáždění s tímto návrhem souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který 
byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména 
a Mikuláše z Antiochie […]. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na 
ně ruce.“19

Společenství bratří ve svém kolektivním rozhodnutí bezpečně rozpoznalo 
charismata, kterými kandidáti již disponovali, a svou volbou tak vlastně stvrdilo 
vhodnost těch, jejichž jména vnukl sám Duch. Na ty pak vložili ruce samotní 
apoštolové, kteří jim předali plnost Ducha, jíž disponovali pouze oni.20

Takovéto chápání celého procesu ustanovení Sedmi znemožňuje redukování 
celého děje na pouhý prostředek k řešení praktických problémů, spjatých s po-
dělováním helénistických vdov.21 Není proto nepatřičné, že církev díky následné 
mnohasetleté teologické reflexi závazně pojímá svátost svěcení jako Boží ustano-
vení v trojčlenné podobě, zahrnující na nejnižším stupni diakonát: „Stupně svátosti 
svěcení jsou: biskupský, kněžský a jáhenský.“22

A jistěže není bezprostřední náplní činnosti takto chápaného svátostného dia-
konátu Lukášem historicky dokumentovaná počáteční služba stolům. Vždyť vel-
mi záhy, již v polovině druhého křesťanského století, svědčí křesťanský filozof 
a mučedník Justin ve své Apologii o specifické eucharistické službě jáhnů: „Když 
představený skončil díkůčinění a když všichni projevili radostný souhlas, dávají 
ti, kterým říkáme jáhni, každému z přítomných částečku z posvěceného chleba, 
vína a vody a zanesou i nepřítomným.“23

Stabilní jáhenská úloha v církvi je známa již Pavlovi, a to ve spojení s episko-
pátem. V chronologicky posledním z listů, které nesou bezprostřední pečeť Pavlova 
přímého autorství, totiž v listu Filipanům, Pavel společně s Timotejem adresují 
svůj pozdrav „všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům 

19 Sk 6, 5–6.
20 „Všech sedm bylo již předem naplněno Duchem svatým. Odvozují však svou autoritu od Dvanácti, 

jež ustanovil samotný Ježíš. Na otázku, co jim vlastně zprostředkuje Dvanáct svým vkládáním 
rukou, bude odpovědí legitimita ustanovení a pověření. Zde nejsou povoláni lidé nejistého charis-
matu, neboť nositelé diakonie jsou řádně (rite) ustanoveni.“ Viz BERGER, Klaus, Kommentar 
zum Neuen Testament, Gütersloh, 2011, s. 434. 

21 Srov. Sk 6, 1.
22 Srov. kán. 1009 § 1 CIC/1983.
23 Apologia prima 65, 7, in: MIGNE, Jacques Paul (ed.), Patrologiae cursus completus, Series graeca 

(PG) 6, s. 427–428.
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a jáhnům“.24 Je to ovšem jediné místo, kde s jistotou osobně Pavel zmiňuje tyto 
konkrétní funkcí označené duchovní služebníky.25

Na jiných místech pavlovských epištol, především v prvním listu Korinťa-
nům, Pavel pojednává o charismatech, z nichž ovšem některá vykazují potenciál 
potřebný pro výkon stabilních služeb v církvi, například řízení církve, doslova její 
kormidlování (kybernésis).26 Je nasnadě, že ti, kdo v církevních obcích prokazo-
vali obdarování takovouto způsobilostí, patřili posléze mezi kandidáty trvalých 
pověření.

Nelze však zjistit, jakým způsobem a kým bylo jejich rozpoznané charisma 
církevně stvrzeno jako vhodné ke službě. Lze mít za to, že se takového rozlišování 
a rozhodování účastnilo celé společenství věřících církevní obce. Vliv samotného 
apoštola byl tak rozhodující, že významnou roli musela hrát rovněž aprobace těchto 
služebníků z jeho strany, obzvláště v případech, kdy byl v konkrétní obci osobně 
přítomen při rozhodování o ustanovení nových služebníků, na něž také vkládal 
spolu s dalšími spolupracovníky ruce.

S dvojicí služeb biskupů a jáhnů se opět setkáváme ještě v mimobiblickém 
spisu Didaché, pocházejícím nejspíše z přelomu prvního a druhého křesťanského 
století.27 Autor spisu se zabývá především disciplinárními otázkami, týkajícími 
se putujících charismatiků, označených za apoštoly a proroky, z nichž někteří se 
posléze v církvích usadili a získávali zejména postavení učitelů křesťanské nauky. 
Didachista stále znovu vybízí k přezkoumávání upřímnosti úmyslu a nezištnosti 
těchto osob i dalších příchozích do církevních obcí.

24 F 1, 1.
25 „Jestliže oba názvy stojí vedle sebe, čímž se nemůže jednat o tytéž osoby, pak se lze domnívat, že 

původně pocházeli z jediné skupiny, ale časem jedni postoupili nad druhé jako dohlížitelé nebo 
vedoucí, zatímco působnost druhých se postupně omezovala na pomocné úkony. Vzhledem k tomu, 
že list do Filipi je nejpozdnějším dopisem z Pavlovy ruky, a na druhé straně je tamní církevní 
obec jednou z nestarších, které Pavel na řeckém území založil, je tento vývoj zcela přirozený.“ 
Viz WEISZÄCKER, Carl, Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche, Tübingen–Leipzig, 
1902, s. 619.

26 Srov. 1K 12, 28.
27 „Od samotného počátku, kdy byl poprvé objeven kompletní rukopis Didaché v roce 1873, se šířily 

pokusy dokázat, že spis Didaché závisel na předlohách známých evangelií (obvykle Matoušově, 
Lukášově nebo na obou) a na více apoštolských otcích (Barnabáš, Hermas a/nebo Justin Martyr). 
V pozdější době však většina badatelů posunula datum kompilace k pozdnímu prvému nebo ranému 
druhému století.“ Viz MILAVEC, Aaron, Synoptic Tradition in the Didache Revisited, in: Journal 
of Early Christian Studies č. 4/2003, Cincinnati, OH, s. 443.
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Z toho ovšem rovněž plyne, že instituce charismatických proroků již postupně 
upadávala do krize. Paralelně tak docházelo k upevňování vnitřního uspořádání 
místních církví. Věřící jsou vyzýváni, aby si ve svém středu vyhlédli kandidáty 
episkopátu a diakonátu: „Vzkládáním rukou si zřizujte biskupy a diakony hodné 
Pána; muže tiché, nezištné, pravdivé a zkušené. I oni vám slouží službou (leiturgia) 
proroků a učitelů.“28

Větší prestiži se ovšem stále ještě těšili charismatici, a proto bylo na místě 
napomenutí: „Nepřehlížejte je. Jsou od vás ctěni po prorocích a učitelích.“29 Na 
ustanovování těchto služebníků měla jistě podíl celá obec věřících, jak o tom svědčí 
didachistova výzva, obracející se na všechny čtenáře spisu jako na členy těchto 
místních církví, které si mají tyto služebníky zřizovat.

Je pravděpodobné, že biskupové a jáhnové byli ustanovováni volbou, kterou 
ovšem nelze pojímat jako demokratickou proceduru, kde jediné, co rozhoduje, 
je většinový počet hlasujících ve prospěch kandidáta.30 Kolektivní církevní korpora-
ce v budoucích staletích rozvíjely spíše meritokratický způsob vážení jednotlivých 
voličských hlasů podle principu převahy sanior pars nad maior pars. Tento systém 
však nevykazoval například při volbách biskupů potřebnou efektivitu.31

Křesťanský starověk znal kromě volby služebníků církve i aklamaci, spontánní 
zvolání lidu, jímž byl například na milánský biskupský stolec vyzdvižen významný 
učitel církve sv. Ambrož. Křesťanský Východ pak ještě po dlouhou dobu místy 
praktikoval volbu kněží, avšak ta se již pochopitelně neobešla bez nezbytné inter-
vence kanonicky ustavené církevní hierarchie.32

28 Did 15, 1a, in: Spisy apoštolských otců, přeložili Ladislav Varcl, Dan Drápal a Jan Sokol, Praha, 
2004, s. 22.

29 Did 15, 2, tamtéž.
30 „Je obecně rozšířenou chybou vnášet do starověké ‚volby‘ biskupa spojitosti s moderní zastupi-

telskou demokracií. Myšlení staré církve nezdůrazňovalo, že iniciativa v určování nositelů úřadu 
pochází od veškerého členstva a že služebník je zástupcem shromáždění. Právě naopak: moc učinit 
někoho biskupem a moc, jíž biskup disponuje, byla nahlížena jako moc Boží.“ Viz LAWSON, John, 
A Theological and Historical Introduction to the Apostolic Fathers, New York, NY, 1961, s. 98. 

31 „Kanonisté, kteří nedůvěřovali pouhé převaze počtu hlasujících, v touze po ‚dobré volbě‘ prosazovali 
proti ‚zákonu většiny‘ zákon ‚zdravější‘ části kanovnické kapituly. […] Z toho však povstávaly 
dlouhodobé spory a zároveň dlouhá období sedisvakance, jejichž náklady musela hradit diecéze.“ 
Viz GAUDEMET, Jean, Storia del diritto canonico, Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo, 1998, 
s. 472.

32 „V Rusku v 11. – 15. století kandidáta na kněze vybíral volebním způsobem lid církevní obce 
a vybraného kandidáta představovali biskupovi na přezkoušení a chirotonii (svěcení).“ Viz JACOŠ, 
Ján, Cirkevné právo, Prešov, 2006, s. 119.
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Církve pocházející z reformace ustanovují své duchovní přednostně volbou, jak 
to zakotvuje například Druhé helvetské vyznání (Confessio Helvetica posterior): 
„Služebníci církve ať jsou povoláváni a voleni církevní a řádnou volbou, tj. ať jsou 
nábožně voleni církví nebo těmi, jež tím církev pověřila, podle náležitého řádu a beze 
zmatku, rozbrojů a svárlivosti.“33 V prostředí církví vzešlých z reformace je pak 
nutno čelit tendencím snižujícím kolektivní rozhodování na voličské procedury.34

V katolické církvi, zejména latinského obřadu, se během staletí v personál-
ních záležitostech stále více osvědčovalo svobodné jmenování (libera collatio) 
příslušným církevním představeným.35 Takové rozhodnutí nerozmělňuje odpověd-
nost a klade vysoké nároky na moudrost a rozhodnost osoby představeného i na 
poslušnou zodpovědnost takto ustanovené osoby. Také minimalizuje příležitosti 
cizorodých vnějších zásahů, zejména ze strany světské moci.

2. Společná účast při uplatňování církevní kázně
Jednou ustavená komunita věřících, v níž působí legitimní představení, má také 
disponovat procedurami, jež vedou její členy k náležité disciplíně, odpovídající 
vznešenosti křesťanského povolání. Mezi čtyřmi kanonickými evangelisty je to 
Matouš, který zaznamenává v podobě série Ježíšových logií stupně kázeňské pro-
cedury, jak ji měly závazně uplatňovat místní církve, které byly evangelistovými 
adresáty.

Jedná se o krátkou řadu výroků, která se sice běžně označuje jako „bratrské 
napomínání“ (correctio fraterna), ve skutečnosti však tato logia daleko překračují 
soukromý vztahový rámec. Ten je základem pouze v prvém aktu: „Když tvůj bratr 
zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.“36 
Tento výrok nachází – na rozdíl od následujících – svou paralelu také v Lukášově 

33 Helvetské vyznání 18, 7, in: ŘÍČAN, Rudolf (ed.), Čtyři vyznání, Vyznání augsburské, bratrské, 
helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými, Praha, 1951, 
s. 233.

34 „Ani v reformačním pojetí není presbyter mandatářem lidu jakožto suveréna práva. Princip volby 
znamená zásadně uznání mandátu Kristova, jediného suveréna církve. Lid, vybavený moudrostí 
Ducha svatého, pověřuje některé ze svého středu, u nichž rozpoznal potřebná charismata, aby dbali 
na prvotnost Kristových práv v církvi.“ Viz FILIPI, Pavel, Církev a církve, Kapitoly z ekumenické 
eklesiologie, Brno, 2000, s. 117.

35 Srov. kán. 157 CIC/1983.
36 Mt 18, 15.
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evangeliu.37 Kromě zásadního momentu odvrácení bratra od hříchu je zde z hledis-
ka dynamiky života celého křesťanského společenství důležitá diskrétnost takového 
postupu, který nevystavuje hříšníka veřejné ostudě.38

Teprve v případné druhé fázi dochází k zapojení dalších osob zvnějšku: „Nedá-li 
si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla 
potvrzena každá výpověď‘.“39 Zde je přítomná narážka na zákon o svědcích, obsa-
žený v Deuteronomiu, ve kterém se pro vynesení spravedlivého soudního rozsudku 
požadují dvě až tři svědecké výpovědi,40 ačkoli sám Pavel již svědčí o zdomácnění 
takové zásady v rané církvi bez zdůrazňování jejího posvátného původu.41

Totéž lze rozpoznat také v listech adresovaných Timoteovi a Titovi, jež obzvláš-
tě zdůrazňují vážené postavení služebníků církve. Těm se má dostat obzvláštní 
ochrany jejich cti také nepřipuštěním nepodložených udání: „Stížnost proti starším 
(presbyterům) nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.“42 Kano-
nickoprávní zásada testis unus, testis nullus, nepřipouštějící dostatečnost výpovědi 
jediného svědka, se tak uplatňovala v církvi od samých počátků.

Ve třetí fázi se pak jednotlivcův delikt stává záležitostí celého společenství 
místní církve. Již nestačí pouze vybraní svědkové, kteří měli jako zprostředkující 
instance dodat hříšníkovu obrácení náležitou váhu: „Jestliže ani je neuposlechne, 
oznam to církvi (ekklésia); jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako 
pohan a celník.“43

Zde užité slovo „církev“ je třeba chápat ve smyslu shromáždění členů lokální 
církve, jehož prvotním úkolem v takových případech nebude vynesení rozsudku, 
nýbrž pokus přesvědčit hříšníka, aby se napříště svého hříšného jednání zdržel. 

37 L 17, 3.
38 „Soukromý charakter kontaktu umožňuje vyhnout se při sdílení o hříchu širší pozornosti nebo 

veřejnému zahanbení. Soukromou iniciativou lze do značné míry chránit důstojnost dotyčné 
osoby, i kdyby se mělo jednat o závažný hřích. Záležitost je třeba projednávat na nejnižší možné 
úrovni a okruh obeznámených má být co nejužší.“ Viz NOLLAND, John, The Gospel of Matthew, 
A Commentary on Greek Text, Bletchley, 2005, s. 746.

39 Mt 18, 16.
40 Dt 19, 15.
41 „Obdobná narážka se nachází ve 2K 13, 1. Pavel ji nezmiňuje jako citát z Písma ani jako slovo 

Páně. Spíše má za to, že uvedený požadavek dvou nebo tří svědků je mezi Korinťany všeobecně 
známý.“ Viz BROOKS, Stephenson H., Matthews Community, Sheffield, 1987, s. 101.

42 1Tm 5, 19.
43 Mt 18, 17.
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Teprve následná nekající zatvrzelost povede komunitu k vyloučení viníka, jehož 
zvrácené jednání nelze považovat pouze za soukromou záležitost, nýbrž za vážný 
delikt, ohrožující zdravý růst celého křesťanského společenství.44

Silný židokřesťanský ráz Matoušova evangelia se zrcadlí v označení dvou 
z Božího spásného jednání vyloučených kategorií, jimž se připodobňuje nekající 
hříšník, který neuposlechl hlasu církevního shromáždění vystupujícího jako soudní 
instance, totiž pohanů a celníků.45

Z hlediska forenzního, totiž pojímá-li se celá uvedená procedura jako sche-
matický nárys jednotlivých fází postupu soudního jednání, je třeba zdůraznit, že 
sankce vyloučení ze života komunity je zde předestřena opravdu jen jako extrema 
ratio, následující po vyčerpání prostředků pastoračního působení. Exkomunikace 
tak představuje především samoočistný mechanismus církevního společenství, 
nikoli akt msty vůči viníkovi. Uplatňuje se zde pastorační ohled jak vůči napra-
vitelnému hříšníkovi, tak ovšem i vůči komunitě, která nemůže tolerovat jednání, 
jež by mohlo uvnitř ní samé způsobit nenapravitelné škody.46

Matoušem zaznamenaná logia o bratrském napomínání sloužila jako inspirace 
pro kázeňské řády i v době, kdy se většinová církev rozvinula do podoby, která 
již vyžadovala ukládání trestů provinilcům po vertikální linii, bez účasti dalších 
zástupců církevního společenství, natož s možností společně s představenými 
o vině a trestu rozhodovat. Řeholní komunity však mohly ve své praxi zachovat 
alespoň bezprostřední inspiraci slovy Ježíšových úst, jak o tom svědčí například 
Benediktova Řehole: „Shledá-li se, že je některý bratr vzpurný, neposlušný, pyš-
ný nebo reptavý, či se v něčem vzpouzí svaté Řeholi nebo pohrdá příkazy svých 
představených, ať je podle příkazu našeho Pána jednou nebo dvakrát od svých 

44 „V konfrontaci s celým shromážděným společenstvím neschvalujícím jeho jednání by měl viník 
rozpoznat, že se nejednalo pouze o osobně laděnou stížnost proti němu. Každý, kdo není ochoten 
přijmout takové jednomyslné svědectví, již nemá být považován za hodna být členem společenství.“ 
Viz FRANCE, Robert T., The Gospel of Matthew, Grand Rapids, MI, 2007, s. 693.

45 „Výraz ‚pohan‘ by měl mít z křesťanského úhlu pohledu význam pouze v náboženském smyslu. 
V případě celníka se pak jedná o osobu, představitelnou pouze vně židovského společenství.“ 
Viz TRILLING, Wolfgang, Das wahre Israel, Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums, 
Leipzig, 1975, s. 115. 

46 „Není zřejmé, v čem by mělo bratrovo pochybení spočívat. Ale i když nelze hřích přesněji určit, 
perikopa má co sdělit. Ukazuje totiž, že Matouš sice reflektoval běžné soudní formy, avšak pouze 
proto, aby duchovními a pastoračními prostředky – napomínáním – byl znovu získán bratr, který 
pochybil.“ Viz SEBOTT, Reinhold, Fundamentalkanonistik, Grund und Grenzen des Kirchenrechts, 
Frankfurt am Main, 1993, s. 170. 
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představených napomenut. Nepolepší-li se, bude pokárán veřejně přede všemi. 
Když se ani tak nepolepší, a chápe-li, jak vážný je to trest, ať je vyloučen z komu-
nity (excommunicationi subiaceat).“47

Účast celé komunity na aktu vyloučení provinilce z jejího středu dosvědčuje 
v Novém zákoně rovněž sám Pavel. Vyzývá k takovému dramatickému kroku 
korintské křesťany, kteří se mají zbavit svého člena, který „žije se ženou svého 
otce“.48 V tomto případě se jedná o vyhlášení exkomunikace z apoštolova písem-
ného pověření: „Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem 
již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi – a to ve jménu Pána 
Ježíše Krista. Až se shromáždíte – já budu duchem s vámi a bude s námi i moc 
našeho Pána Ježíše – vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl 
být zachráněn v den Páně.“49

Protože se jedná o delikt, který v Pavlových očích patří k těm mimořádně 
závažným, shromáždění věřících bude přítomno při uložení trestu. Účinky sankce 
uložené v církvi se ovšem netýkají definitivního osudu odsouzeného, který se 
ukáže až v „den Páně“.50 Společenství církve se ovšem musí bránit, a Pavel je vede 
k tomu, aby společně nacházelo odvahu: „Odstraňte toho zlého ze svého středu!“51

Stejně tak ovšem vybízí Pavel podle situace rovněž ke shovívavosti: „Stačí 
už to pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. Proto je nyní spíše třeba, 
abyste mu odpustili a potěšili ho, aby se takový člověk pod přívalem zármutku 
nezhroutil.“52 Inspirace tímto pavlovským přístupem zůstávala v církvi přítomná 
i v dobách, kdy se exkomunikacemi nešetřilo, jak o tom svědčí například konsti-
tuce Cum in multis Prvního lyonského sněmu (1245), která vyloučení z církevního 
společenství charakterizuje jako trest „léčebný (medicinalis), nikoli smrtící“, jenž 
má „napravit, nikoli zničit“.53

47 Regula Benedicti 23, 1–4, in: Regula Benedicti – Řehole Benediktova, přeložila Alžběta Franecová, 
Praha, 1998, s. 74–77.

48 Srov. 1K 5, 1.
49 1K 5, 3–5.
50 „Apoštol požaduje jeho vyloučení ze společenství (5, 13) a svůj příkaz zahaluje do poněkud 

magické rituální formule. […] Ať se již myslí vydáním satanu cokoli – pravděpodobně se za ním 
skrývá zaklínací formule –, důležitý je zde odkaz na Boží soud v den Páně.“ Viz GNILKA, Joachim, 
Paulus von Tarsus – Apostel und Zeuge, Freiburg im Breisgau, 1996, s. 174.

51 1K 5, 13b.
52 2K 2, 6–7.
53 Srov. ALBERIGO, Giuseppe (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, 2002, s. 291.
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3. Apoštolský sněm jako předobraz a vzor synodality
Zatímco komunitní aspekt zodpovědnosti za trestní kázeň se v církvi začal brzy 
vytrácet, nabývalo postupně stále většího významu společné setkávání vysoce 
postavených a významných představitelů církve. Biblicky ukotvený pravzor veške-
rého setkávání synodního typu představuje Apoštolský sněm, jak o něm pojednává 
Lukáš ve Skutcích apoštolů. Ten jeho konání zařazuje za Pavlovu první misijní 
cestu a podle všeho se tento sněm neuskutečnil později než roku 50.54

Podnětem konání sněmu byla roztržka týkající se směřování křesťanské misie, 
která se ukázala být úspěšnou i mezi pohanským obyvatelstvem, dosud nepodro-
beným svazujícím předpisům Tóry: „Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska 
a začali bratry učit: ‚Nepřijmete-li obřízku, jak to předepisuje Mojžíšův zákon, 
nemůžete být spaseni.‘ Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi 
do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do 
Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.“55

V Pavlově listu Galaťanům, kde se řeší problematika obřízky nejnaléhavěji 
z celého pavlovského epistulária, jsou v této souvislosti zmíněni falešní bratří, 
kteří se „pokoutně mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě“56 a rovněž 
„někteří lidé z okolí Jakubova“.57

Tento Jakub není ani jedním ze dvou nositelů téhož jména ze sboru Ježíšových 
Dvanácti, nýbrž jedná se o „bratra Páně“, který vystupoval vedle Petra jako sa-
mostatná autorita v jeruzalémské prvokřesťanské obci. Jeho výjimečná úloha se 
upevnila poté, co Petr Jeruzalém opustil, aby se vydal na misie.58

54 „Skutky apoštolů sněm zařazují za první misijní cestu (Sk 15), avšak do ní je třeba započítat 
dlouho dobý Pavlův pobyt v Sýrii a Kilíkii. Ohledně data konání sněmu nelze ze Skutků nic dalšího 
zjistit. Jsou zde však ohraničující časové momenty. Neuskutečnil se před smrtí Agrippy I. v roce 
44. Po sněmu následuje misie v Řecku s pevným časovým údajem okolo roku 50 v Korintu.“ Viz 
CONZELMANN, Hans, Geschichte des Urchristentums, Göttingen, 1969, s. 66.

55 Sk 15, 1–2.
56 Ga 2, 4
57 Ga 2, 12.
58 „Na základě všeho, co lze rekonstruovat, měl Jakub snad již od počátku, ale jistě po odchodu 

Petra z Jeruzaléma, uznávanou funkci mezi tamními židokřesťany. […] Jeho historická úloha 
závisí na tom, do jaké míry měl kruh Dvanácti (a Petr na jeho vrcholu) opravdu směrodatný vliv 
na utváření určité organizace. Pravděpodobně je třeba považovat Petrovy a Jakubovy následov-
níky za dva samostatné okruhy.“ Viz BERGER, Klaus, Theologiegeschichte des Urchristentums, 
Tübingen–Basel, 1995, s. 179.
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Výstižnými črtami ilustruje jeho silně judaizující zakotvení podle podání Euse-
biovy Církevní historie Hegesippos: „Správu církve spolu s apoštoly dostal Jakub, 
bratr Pána, který od Kristovy doby až po naši dobu kvůli odlišení od mnoha jiných 
Jakubů byl nazván Spravedlivým. Od narození byl již svatý. Nepil víno ani opojné 
nápoje. Rovněž nejedl maso ze živočichů. Nůžky se nedotkly jeho vlasů, nemazal 
se olejem ani se nekoupal. Jedině jemu bylo dovoleno vstoupit do velesvatyně. 
Nenosil vlněný, nýbrž jen lněný šat. Do chrámu chodil sám a bylo možno jej tam 
nalézt, jak klečí a prosí Pána o odpuštění pro lid.“59

Není proto divu, že židokřesťanský proud rané církve, jehož byl Jakub nejpřed-
nějším představitelem, silně inklinoval k požadavku, kladenému na ty, kdo se stali 
křesťany jako původní pohané, aby se jim totiž obřízka stala znamením přestupu 
k mesiánské komunitě nového Izraele. Pavel s Barnabášem se proto vydali do 
Jeruzaléma vyjasnit na společném setkání s tamními představenými, zda je toho 
opravdu třeba.60 Ze svého přesvědčení, stvrzeného svědectvím působení Ducha, 
byli pevně přesvědčeni, že není.

Podle Lukášovy zprávy působili tehdy v jeruzalémské církvi kromě Jakuba 
jako představení nositelé dvou různých církevních služeb natolik významných, 
že se spolu s Jakubem stali rozhodujícími autoritami při společném řešení sporné 
otázky: apoštolové a starší (presbyteroi). Chronologicky první zmínka o jeruza-
lémských presbyterech se ve Skutcích objevuje v souvislosti s přijetím sbírky pro 
jeruzalémské křesťany: „Proto učedníci rozhodli, že každý podle svých možností 
pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi 
jeruzalémským starším.“61

Ze souvislosti je zřejmé, že tato skupina není identická s pohanokřesťanským 
jáhenským sborem Sedmi, mohla být spíše jeho protiváhou, inspirovanou tehdejším 
židovským synagogálním zřízením.62 Presbyteři patřili do okruhu židokřesťanských 

59 Ecclesiastica historia 2, 23, in: MIGNE, Jacques Paul (ed.), Patrologiae cursus completus, Series 
graeca (PG) 20, s. 195–198.

60 „V každém případě to jsou horlivci, pokud jde o dodržování zákona. Navíc byly jejich postoje oslo-
vující svou logickou důsledností. Podle nich totiž spása není možná bez náležité věrnosti smlouvě. 
Tato záležitost by se týkala pouze pohanů, kteří nově přijali víru, zatímco křesťané ze židovství 
již byli obřezáni. Musí se tedy pohan stát nejprve židem, aby tak mohl být ryzím křesťanem?“ 
Viz BOCK, Darell L., Acts, Grand Rapids, MI, 2007, s. 495. 

61 Sk 11, 29–30.
62 „Představuje jistou analogii k ranějšímu vývoji v helénistickém církevním společenství, jehož 

sedm vedoucích mužů snad již tvořilo skupinu starších. Presbyterní zřízení je však snadněji 
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„bratří“, z nichž ti nejhorlivější v observanci Tóry se stali také žalobci proti – 
z jejich úhlu pohledu chybné – misijní strategii mezi pohany: „Tu povstali někteří 
bratří z farizeů a prohlásili: ‚Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, 
aby zachovávali Mojžíšův zákon.‘“63

Jestliže se na Skutky apoštolů někdy pohlíží jako na příliš idealizujcí kroniku 
rané církve, zde Lukáš upřímně přiznává, že „došlo k velké rozepři“,64 proto 
je první řeč svěřena Petrovi jako nositeli výsostné autority. Petr, který pokřtil 
pohanského setníka Kornélia, jak o tom Lukáš obšírně zpravuje,65 vystoupil s ob-
hajobou dosavadní praxe evangelizace pohanů a dovolává se přitom právě tohoto 
precedentu: „Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, 
aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, který zná 
lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám a neučinil 
žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy 
nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést 
ani naši otcové ani my! Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí 
Pána Ježíše.“66 Byla to tedy mocná zkušenost Ducha, který působil svými projevy 
tak přesvědčivě, že Petr nepovažoval za přípustné klást jeho spásnému působení 
překážky.67

Rozhodující slovo na sněmu však náleží nikoli Petrovi, nýbrž Jakubovi,68 což 
odpovídá také pořadí „sloupů“ jeruzalémské církve v Pavlově listu Galaťanům, kde 
je uveden Jakub jako první před Petrem a Janem.69 Jakub se ve své řeči nejprve 

představitelné v židovském okruhu, kde se utvářely ustálené formy společenského soužití. V sy-
nagóze byl starší představitelem tradice, jenž předával svou zkušenost se Zákonem a pomáhal 
tak zabezpečit kontinuitu života obce.“ Viz ROLOFF, Jürgen, Die Kirche im Neuen Testament, 
Göttingen, 1993, s. 81.

63 Sk 15, 5.
64 Sk 15, 7a.
65 Srov. Sk 10, 1 – 11, 18.
66 Sk 15, 7b–11.
67 „Petr se dovolává zvláštního práva být slyšen v této disputaci a Lukáš vysvětluje důvod, proč 

tomu tak má být. I když průkopníky evangelizace pohanů byli druzí (srov. 8, 26–40; 11, 19–20), 
Petr měl jedinečnou úlohu jako ten, komu byla zjevena Boží vůle, a jako svědek vylití Božího 
Ducha, obdobného letniční události.“ Viz PETERSON, David G., The Acts of the Apostles, Grand 
Rapids, MI, 2007, s. 425. 

68 Srov. Sk 15, 13–21.
69 Srov. Ga 2, 9.
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dovolává svědectví Písma o prorocky předpověděném začlenění pohanských národů 
do plánu spásného Božího působení.70

Byl to také Jakub, který v téže řeči přišel s návrhem souboru minimálních po-
žadavků, jež je třeba klást na obrácené pohany. Tyto nároky byly inkorporovány 
do Apoštolského dekretu, jehož znění Lukáš podává: „My apoštolové a starší, 
vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, kteří 
jste dříve byli pohany. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili 
a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se 
jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými 
bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili 
svůj život. Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. Toto 
jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi 
než těmi, které jsou naprosto nutné: Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, 
také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže 
se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně.“71

Z procedurálního hlediska je důležité, že rozhodnutí jeruzalémských autorit 
mělo být podle Lukášova svědectví jednomyslné, ačkoli šlo o tak zásadní kon-
troverzi, která, jak je zřejmé z Pavlových listů a dalšího raného křesťanského 
písemnictví, doslova otřásala rodící se církví. Dekret nejprve předestírá proble-
matiku a popírá, že by hlasatelé nutnosti dodržování obřízky a Tóry disponovali 
oficiálním pověřením z Jeruzaléma. Dále doporučuje posly Judu a Silase, kteří se 
připojí k Pavlovi a Barnabášovi a posléze přechází k normativním ustanovením. 
Jako ratio legis předkládá zásadu nezatěžování svědomí věřících nadbytečnostmi.

Nadčasová moudrost tohoto přístupu inspirovala například také zákonodárce 
Kodexu kánonů východních církví, jenž v základním ustanovení o nekatolických 
křesťanech, kteří ze svobodného rozhodnutí hodlají přejít do plné jednoty s kato-
lickou církví, napomíná, aby se jim „neukládalo nic než to, co je nezbytné“.72

70 „Jakub pak povstává, aby udělil své nihil obstat Petrovým slovům, a dodává první ryze teologické 
zdůvodnění misie u pohanů. Písmo stvrzuje zkušenost Ducha, jak ukazuje zásadní úryvek z Ámose. 
Jakub tak využívá Petrova svědectví pro vysvětlení misie pohanů jako projevu hermeneutic-
kého průlomu, nového pochopení Písma, jež bylo umožněno otevřením myslí o Velikonocích 
(srov. L 24, 45).“ Viz PERVO, Richard I., Acts, A Commentary, Minneapolis, MN, 2009, s. 368.

71 Sk 15, 23b–29.
72 Srov. kán. 896 CCEO.
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Lukáš se v popisu událostí spjatých s jeruzalémským apoštolským koncilem 
jeví jako první církevní spisovatel, který sepsal úryvek odpovídající svou podobou 
soupisu synodálních akt (acta synodalia). Jsou zde vypsány jak okolnosti konání 
sněmu, tak vystoupení nejvýznamnějších účastníků, a konečně písemný dokument 
jako závěr vzešlý ze sněmovního rokování.73 Skutky jsou však rovněž dokumentem 
víry, proto Lukáš zdůrazňuje nadpřirozenou pomoc Ducha účastníkům sněmu, kteří 
vydali „rozhodnutí Ducha svatého a naše“.74

Jednomyslné rozhodnutí jeruzalémských apoštolů a starších ovšem nemuselo 
znamenat automatickou a bezproblémovou recepci Apoštolského dekretu, ačkoli 
Lukáš žádné problémy a nesrovnalosti v procesu přijímání a uplatňování jeho 
ustanovení nelíčí.75 Ohlasy dekretu se nacházejí porůznu v raněkřesťanských pra-
menech. Například silně judaizující spis Didaché zná zákaz pokrmů pocházejících 
z modloslužby: „Co se týče jídla, dodržuj, co můžeš; obětovanému modlám se 
široce vyhni – vždyť je to uctívání mrtvých bohů.“76

Ve Zjevení se opakovaně uvádějí zákazy, odpovídající dvěma požadavkům 
Apoštolského dekretu: „Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení 
 Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských 
hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů.“77 Také žena 
Jezábel v Thyatirech „svým učením svádí moje služebníky k smilstvu a k účasti 
na modlářských hostinách“.78

Rozdílný počet požadavků, jimiž se liší údaje ve Skutcích, v Didaché a ve 
Zjevení, svědčí o diferencovaném procesu recepce zákazů, jež měly být v dekretu 
obsaženy.79 Samotný Pavel v listu Galaťanům o existenci jeruzalémského nařízení 

73 „Jak poznamenal Dibelius, takzvaný Apoštolský koncil z patnácté kapitoly Skutků svůj název 
opravdu zasluhuje, neboť Lukáš formalizovaně zaznamenává průběh jeho jednání.“ Viz PERVO, 
Richard I., Acts, s. 369.

74 Srov. Sk 15, 28a.
75 „Podle autora Skutků tak byl konflikt vyřešen ve svornosti a ke spokojenosti obou společenství. 

Pro Lukáše je skutečný odpor proti misii u pohanů nepřesvědčivý, neboť nejranější církev v čele 
s apoštoly byla bezprostředně vedena Duchem Božím (srov. Sk 15, 28).“ Viz HENGEL, Martin, 
Acts and the History of Earliest Christianity, Philadelphia, PA, 1980, s. 115.

76 Did 6, 3, in: Spisy apoštolských otců, s. 18.
77 Zj 2, 14–15.
78 Zj 2, 20. 
79 „Poukazovalo se na to, že Did 6, 2–3 a Zj 2, 14.20 jsou pravděpodobně ozvěnou dekretu, který 

vyhlásili apoštolové a starší v Jeruzalémě. Čelíme však problému, že seznamy přikázání ve Zjevení 
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mlčí: „Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili.“80 Témata 
smilstva a masa obětovaného modlám, jak je Pavel rozvíjí v prvním listu Korin-
ťanům, však svědčí o tom, že problematika dekretu přinejmenším nebyla Pavlovi 
neznámá.81

Problematika recepce usnesení církevních sněmů a synod se v průběhu cír-
kevních dějin stále v nových obměnách vracela. Například některé synody období 
křesťanské antiky, ačkoli se slavily pouze jako místní, vydaly tak významnou 
a postupem času všeobecně váženou a přijímanou kanonickou normativu, že 
se staly součástí právního systému byzantské pravoslavné církve, totiž sněmy 
ankyrský (314), neocézarejský (314–315), gangerský (340), antiochijský (341), 
laodicejský (343), sardický (343) a kartaginský (390).82 Ve středověku naopak 
hierarchové církví křesťanského Východu – často s ohledem na odpor svých vě-
řících – aktivně odmítali aplikovat usnesení, dohodnutá na unijních sněmech, 
považovaných  Západem za ekumenické.83

4. Závěrem
Církev byla od samotných prvopočátků svého působení prostoupena vzájemnou 
komunikací věřících. Jejich hlavním zájmem bylo dospívat k rozhodnutím, jež 
odpovídají vůli vzkříšeného a vyvýšeného Pána. Důležité pro ně tak nebyly prvot-
ně procedury, nýbrž postoj vzájemné respektující lásky: „V poddanosti Kristu se 
podřizujte jedni druhým.“84 Láska také musela vést církevní shromáždění k nevy-
hnutelným rozhodnutím týkajících se kázeňských přestupků jednotlivých věřících.

a v Didaché se počtem liší. Zatímco lukášovská verze ve Skutcích zmiňuje tři požadavky (nebo ve 
východním textu dokonce čtyři), Zjevení zakazuje pouze dvě věci, zatímco Did 6, 2–3 vykazuje jen 
jedinou položku.“ Viz SANDT, Huub van de, FLUSSER, David, The Didache, Its Jewish Sources 
and its Place in Early Christianity, Minneapolis, MN, 2002, s. 254.

80 Ga 2, 6b.
81 „I tak mohl Pavel dekret znát. To vyplývá z náznaků v jeho listech, především v 1K 8–10. Z těchto 

kapitol lze rozpoznat, že se v Korintu stala akutními dvě témata dekretu, totiž necudnost a vztah 
k masu obětovanému modlám.“ Viz CONZELMANN, Hans, Geschichte des Urchristentums, s. 72. 

82 Viz Pravidla všeobecných a místních sněmů i sv. otců pravoslavné církve, Praha, 1955, s. 74–139.
83 „Na nejvýznamnějším unionistickém synodu ve Florencii r. 1443 byli přítomni zástupci antiochij-

ské církve. Patriarcha Dorotheos I. (1435–1451) však unii nepřijal a osobně se zúčastnil proti-
latinského synodu konaného r. 1450 v Konstantinopoli.“ Viz KRYŠTOF, metropolita, Pravoslavný 
svět, Přehledné dějiny patriarchátů a místních církví, Prešov, 2000, s. 34.

84 Ef 5, 21.
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O konkrétních způsobech, jakými se k věcným či personálním rozhodnutím 
v církevních obcích dospívalo, jsou dostupné prameny skoupé na slovo. Je zřejmé, 
že do procesu rozhodování byli zapojeni všichni členové církevních obcí podle 
svých schopností a charismatu. Přesto museli mít rozhodující úlohu především 
ti, kteří byli uznáváni za „sloupy církve“. Prvním významným momentem jejich 
vzájemného setkávání za účelem zásadních rozhodnutí se stal apoštolský koncil 
v Jeruzalémě. Zaznamenán Lukášem ve Skutcích apoštolů se tento sněm stal pra-
vzorem veškerého budoucího synodálního rozhodování v církvi.

Resumé
Článek se zabývá třemi tematickými okruhy, týkajícími se společného rozhodování v cír-
kevních obcích prvého křesťanského století. Prvním je ustanovování hierarchických 
služebníků církve. To se dělo nejčastěji volbou, jak o tom svědčí Skutky apoštolů v pří-
padě apoštola Matěje i skupiny sedmi jáhnů. Také spis Didaché svěřuje církevním obcím 
ustanovování biskupů a jáhnů. Dalším okruhem je společná účast věřících při vynášení 
nejzávažnějších trestních opatření, jimiž byli vyloučeni z církevního společenství ti, 
kteří se dopouštěli nejzávažnějších deliktů. Konečně vrcholným projevem společného 
setkávání za účelem přijetí rozhodnutí v rané církvi je Apoštolský sněm, o němž zpra-
vují Skutky apoštolů. Cílem sněmu bylo vyřešit kontroverzní otázku, zda nově pokřtění 
z pohanství musí být obřezáni a musí dodržovat další předpisy Tóry. Podle Lukáše vydal 
sněm dekret, který se dovolává Ducha svatého jako toho, kdo bezprostředně inspiroval 
konečné sněmovní rozhodnutí.

Summary
Joint Decision-making of Believers in the Early Church
The article deals with three thematic areas concerning joint decision-making in church 
communities of the first Christian century. The first is the establishment of the hierarchical 
ministers of the Church. These were most often elected, as evidenced by the Acts of the 
Apostles in the case of the Apostle Matthias and the group of seven deacons. The Didaché 
also entrusts to church communities the appointment of bishops and deacons. The second 
area is the joint participation of believers in carrying out the most serious criminal measures 
to exclude those who have committed the most serious offenses from the church community. 
Finally, the most significant example of the system of common meetings for the adoption of 
decisions in the early Church is the Apostolic Council, reported in the Acts of the  Apostles. 
The aim of the council was to resolve the controversial question of whether the newly 
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 baptized members who had been formerly pagans must be circumcised and must follow 
other Torah regulations. According to Luke, the council issued a decree that describes the 
Holy Spirit as the one who immediately inspired the final decision of the council.

Zusammenfassung
Gemeinsame Entscheidungen der Gläubigen in der Frühkirche
Artikel befasst sich mit drei Themenkreisen, die die gemeinsamen Entscheidungen in den 
Kirchengemeinden des ersten christlichen Jahrhunderts betreffen. Der erste ist die Bestellung 
der hierarchischen Diener der Kirche. Dies geschah meistens durch die Wahl, wie das auch 
die Apostelgeschichte im Falle des Apostels Matthias und der Gruppe von sieben Diakonen 
beweist. Auch die Schrift Didaché beauftragt die Kirchengemeinden mit der Bestellung 
der Bischöfe und Diakone. Den weiteren Kreis stellt die gemeinsame Teilnahme der Gläu-
bigen an der Auflegung der strengsten Strafen dar, auf deren Grundlage diejenigen, die die 
schwersten Delikten begingen, aus der Kirchengemeinschaft ausgeschieden worden sind. 
Schließlich die höchste Ausprägung des gemeinsamen Zusammentreffens mit dem Ziel, 
eine Entscheidung in der Frühkirche zu treffen, war die Apostelversammlung, wie sie in der 
Apostelgeschichte geschildert wird. Diese Versammlung sollte eine Antwort auf die Frage 
finden, ob die neugetauften Heiden beschnitten werden müssen und ob sie auch andere 
Tora Vorschriften einhalten müssen. Nach Lukas erschien die Versammlung ein Dekret, 
das sich auf den Heiligen Geist als unmittelbare Inspiration für die getroffene Entscheidung 
der Versammlung beruft.

Riassunto
Il processo decisionale comune di credenti nella Chiesa prima
L’articolo si occupa di tre sfere tematiche riguardanti processi decisionali comuni nelle 
prime comunità cristiane del secolo I. La prima è istituzione di servi gerarchici della Chiesa. 
Ciò avveniva prevalentemente per un’elezione, come testimonia il libro degli Atti degli 
Apostoli nel caso dell’apostolo Mattia e dei sette diaconi. Un’altra sfera è la partecipazio-
ne comune dei credenti nella formazione delle disposizioni penali di rilievo con le quali 
furono esclusi dalla comunità ecclesiale quelli che avessero commesso dei delitti più gravi. 
E alla fine, una manifestazione suprema della comunione nella Chiesa primitiva destinata 
a prendere le decisioni è cosiddetto Concilio Apostolico, del quale c’informano gli Atti 
degli Apostoli. Lo scopo del concilio era risolvere la domanda controversa se i convertiti 
pagani devessero essere circoncisi e mantenere la Torah. Secondo Luca il Concilio emise 
un decreto che ricorreva allo Spirito Santo come all’ispiratore immediato della decisione 
finale del Concilio.
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Obrana legitimity Urbana VI. v traktátu 
Johannese Braclise z roku 1379

Vít Hlinka

Tento článek byl zpracován v rámci projektu IGA_CMTF_2017_002 Ekumenický rozměr 
liturgických a kanonickoprávních norem v kontextu církevních dějin.

1. Volba Urbana VI. a začátek velkého 
schizmatu
Když se po rozbřesku 27. března roku 1378 v ulicích 
Říma rozšířila zpráva, že během uplynulé noci naposledy 
vydechl papež Řehoř XI., četné obyvatelstvo pohltila 
kdysi tolik důvěrná atmosféra očekávání. O nástupci ze-
mřelého papeže mělo po dlouhých pětasedmdesáti letech 
rozhodnout konkláve kardinálů opět ve Věčném městě. 
Z celkového počtu dvaceti tří kardinálů jich v samot-
ném Městě, či jeho blízkém okolí, přebývalo šestnáct. 

Jedenáct francouzských kardinálů (mezi nimi Robert Ženevský, budoucí Kle-
ment VII.), z nichž sedm tvořilo tzv. limousinskou frakci,1 jeden Španěl Pedro 
de Luna (budoucí Benedikt XIII.), a čtyři kardinálové italští. Složení sboru tedy 
naznačovalo, že zvolený nástupce bude jako v minulosti odpovídat spíše zájmům 
francouzské koruny.2

1 Limousinskou frakci tvořila část francouzských kardinálů usilující o zvolení kandidáta z Limoges.
2 Popis událostí v Římě po smrti Řehoře XI., volby Urbana VI. a průběhu až do září 1378 zde synte-

tizuji především na základě ULLMANN, Walter, The Origins of the Great Schism, London, 1948, 
s. 22–25; PŘEROVSKÝ, Oldřich, L’elezione di Urbano VI e l’insorgere dello scisma d’Occidente, 
Roma, 1960, 233 s.; DYKMANS, Marc, Du conclave d’Urbain VI au grand schisme, in: Archivum 
Historiae Pontificiae sv. 13/1975, Roma, s. 217–264; DYKMANS, Marc, La troisième élection 
du pape Urbain VI, in: Archivum Historiae Pontificiae sv. 15/1977, Roma, s. 217–264; GUILLE-
MAIN, Bernard, Cardinaux et société curiale aux origines de la double élection de 1378, in: Genè-
se et débuts du Grand Schisme d’occident, Paris, 1980, s. 19–30; ALBERIGO,  Giuseppe, Chiesa 
conciliare, Brescia, 1981, s. 18–32; SCHIMMELPFENNIG, Bernhard, Il Papato, Antichità, 
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Následujících devět dnů naplnily obřady spojené s pohřbením Řehoře XI. 
a přípravy na konkláve. V průběhu těchto dnů tak měli obyvatelé Říma nejednu 
příležitost, aby kardinálům dali na srozuměnou, že zaběhnutý styl francouzských 
papežů zvolených v Avignonu neodpovídá zdejším obecným představám.3 Ve středu 
7. dubna kardinálové po nešporách vstupovali do konkláve v Apoštolském pa-
láci. Doprovázel je mnohatisícový dav, který provolával: „Romano lo volemo, 
o  almanco italiano“, tedy: „chceme Římana, či alespoň Itala“.4 Během nočních 
hodin početné skupiny obcházely palác a dožadovaly se italského papeže. Někteří 
volili mírná doporučení, jiní hrozili francouzským kardinálům, že budou zabiti 
a roztrháni na kusy, pokud se nepodřídí přání lidu.

Ráno 8. dubna se kardinálové sešli v kapli sv. Mikuláše. Odrecitovali officium, 
zúčastnili se první mše de Spiritu Sancto, jíž následovala mše druhá. Ihned po ní 
zahájil kardinál Corsini konkláve svou řečí, aby se mohlo přikročit k volbě. Ná-
městí před bazilikou bylo ale zaplněno davem, v němž nechyběli lidé se zbraněmi, 
dožadující se italského papeže. Hluk doléhající okny z náměstí měl být natolik 
silný, že kardinál Corsini svou promluvu raději přerušil.

Po krátké poradě kardinálové Corsini a d’Aigrefeuille sdělili shromážděnému 
zástupu, že do konce dne budou mít papeže Římana, či alespoň Itala. Relativní 
klid, který následoval, tak umožnil postup v hlasování. Corsini, který měl sdělit 
jméno kandidáta jako první, nominoval římského kardinála Tebaldeschiho. Naopak 
kardinál Cros, po té, co nejprve zamítl kandidaturu všech italských kardinálů, 
vyslovil jméno Bartolomea Prignana, arcibiskupa z Bari. Kromě několika vý-
hrad se většina volitelů na tomto kandidátovi shodla a jeho jméno bylo potvrzeno 

Medioevo, Rinascimento, Roma, 2006, s. 242–246; ROLLO-KOSTER, Joëlle, IZBICKI, Tho-
mas M., A Companion to the Great Western Schism (1378–1417), Leiden–Boston, 2008, s. 9–65.

3 Na konkláve v dubnu roku 1378 se v této souvislosti vůbec poprvé objevily články, které kardiná-
lům doručili reprezentanti římského lidu, kde sdělovali svůj zájem na volbě papeže pocházejícího 
z římského, či alespoň italského prostředí. Srov. BAGLIANI, Agostino Paravicini, Morte e elezione 
del papa, Norme, riti e conflitti, Roma, 2013, s. 55. Konkrétní svědectví přímých účastníků s cita-
cemi o preferencích Římanů na přelomu března a dubna uvádějí BRUCKER, Gene A., Florentine 
Politics and Society 1343–1378, Princenton, 1962, s. 355–356; BRANDMÜLLER, Walter, Zur 
Frage nach der Gültigkeit der Wahl Urbans VI., Quellen und Quellenkritik, in: Annuarium His-
toriae Conciliorum sv. 6/1974, Paderborn, s. 8–9.

4 Dle různých svědectví se počet shromážděných pohyboval kolem 20 tisíc. Srov. PŘEROVSKÝ, 
Oldřich, L’elezione di Urbano VI e l’insorgere dello scisma d’Occidente, s. 36; několik zajímavých 
postřehů doplňuje ROLLO-KOSTER, Joëlle, Raiding Saint Peter, Empty Sees, Violence, and 
the Initiation of the Great Western Schism (1378), Leiden–Boston, 2008, s. 188–220.
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zvolením. Nemohlo však dojít k veřejnému oznámení, protože kardinálové ještě 
neměli Prignanův souhlas. Je zřejmé, že o barijském arcibiskupovi se vedla diskuse 
ještě před zahájením konkláve. Prignano představoval kompromisní řešení, neboť 
jakožto správce papežské kanceláře v Avignonu byl přijatelný pro francouzské 
kardinály a jakožto Ital zase uspokojoval požadavky italských věřících.

Kolem deváté hodiny dopolední o sobě opět dalo vědět přeplněné náměstí. 
Dožadování se římského papeže přinutilo kustoda konkláve, biskupa Guillauma 
de la Voute ke sdělení kardinálům, aby kvůli rostoucímu běsnění davu urychlili 
hlasování. Následně od kardinálů obdržel list obsahující jména sedmi italských 
duchovních (mezi nimi i jméno Bartolomea Prignana), aby je co nejrychleji přivedl 
do konkláve. Za křiku výhrůžek smrti kardinálům, pokud nezvolí Římana, rychle 
opouštěl Apoštolský palác.

Po obědě kardinálů, kde již spolustolovníky tvořilo i sedm italských duchovních 
přivedených kustodem, přednesl kardinál Tebaldeschi návrh, aby došlo k potvr-
zení volby Prignana. Prignano byl potvrzen, u volby však chyběli tři francouzští 
kardinálové. Zatímco se připravovala ta část volby, v níž měl Prignano vyslovit 
souhlas se svou nominací, dav venku zachvátila další vlna běsnění. Okny začaly 
létat kameny. Brána v přízemí byla prolomena a do paláce pronikli Římané. Aby 
kardinálové získali čas k útěku, poukázali ve strachu na starého římského kardi-
nála Tebaldeschiho. Dav se jej chopil a navzdory protestům, že není papežem, jej 
oslavoval jako Petrova nástupce. Zbylí kardinálové využili příležitosti a prchali 
z paláce. Někteří do Andělského hradu, ostatní do svých rezidencí.

Ve čtvrtek 9. dubna odpoledne se ve Vatikánu sešlo 12 kardinálů, kteří završili 
přerušenou volbu. Povolali Prignana do kaple, kde mu oznámili volbu z minulého 
dne a dotázali se ho, zda souhlasí. Po jeho schválení zazpívali Te Deum, uctili jej 
a oznámili lidu gaudium magnum. Dne 18. dubna kardinál Orsini novému Petrovu 
náměstku Urbanovi VI. vložil na hlavu papežskou tiáru.

Církev tedy měla Urbana VI., který byl navzdory mimořádným okolnostem 
třikrát zvolen, řádně intronizován a korunován. Kardinálové oznamovali všem 
mocným evropským panovníkům volbu Urbana, žádali od něho beneficia, podíleli 
se na funkcích v konzistoři.5 Během května ovšem došlo k dramatické proměně 

5 Zajímavou genezi názorů kardinála de Luny, který brzy po volbě tvrdil, že pro Prignana hlasoval 
v plné svobodě, dokumentuje SEIDLMAYER, Michael, Peter de Luna (Benedikt XIII.) und die 
Entstehung des Großen Abendländischen Schismas, in: Spanische Forschungen (Gesammelte 
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vztahu francouzských kardinálů k Urbanovi, přičemž podíl na ochlazení vztahu 
měl jistě i samotný papež.6

V červnu 1378 kardinálové přesídlili do Anagne, odkud mu víceméně demon-
strovali vypovězení poslušnosti a jediné, o čem s Urbanem byli ochotni diskutovat, 
byla právoplatnost jeho volby.7 Dne 2. srpna publikovalo dvanáct francouzských 
kardinálů spolu se španělským kardinálem de Lunou manifest Sciant universi 
Christifideles, v němž ostrými výpady nazývali Urbana VI. odpadlíkem a uzurpá-
torem Apoštolského stolce.8

Oznamovali, že Urban VI. není právoplatným papežem, neboť jeho volbu 
museli uskutečnit ve strachu o vlastní životy před násilnými Římany, kteří se do-
žadovali papeže Římana. Následně museli přesídlit do Anagne, protože kdyby své 
pochybnosti o volbě předložili v Římě, mohli by být zabiti. Mělo se tedy přistoupit 
k volbě papeže nového. Dne 5. srpna se v Palestrině setkali italští kardinálové 
Corsini, Borsano a Orsini s francouzskými kardinály Flandrinem, Malessetem 
a Robertem Ženevským.9

Italští kardinálové s výjimkou starého Tebaldeschiho sdíleli tytéž pochybnosti 
týkající se volby Urbana, nicméně problém chtěli vyřešit koncilem.10 Naopak 
francouzští kardinálové zdůrazňující faktické uprázdnění Apoštolského stolce 
považovali svolání koncilu za zbytečné a přesídlili do Fondi. Tam pod ochranou 
hraběte Caetaniho a neapolské královny Jany promýšleli další postup.11

Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens) sv. 4/1933, Münster, s. 206–247, prourbanovské odpovědi 
tehdy mladého španělského kardinála vyslancům krále Kastílie uvádí na s. 232–244.

6 Kterak kardinálové během května dohledávali ve sbírkách kanonického práva odkazy k možnostem 
anulace papežské volby, srov. PŘEROVSKÝ, Oldřich, L’elezione di Urbano VI e l’insorgere dello 
scisma d’Occidente, s. 42.

7 ALBERIGO, Giuseppe, Chiesa conciliare, s. 28–29.
8 Text prohlášení otiskl BOULAY, César Egasse du, Historia Universitatis Parisiensis IV, Paris, 

1668, s. 468–474; k analýze manifestu srov. ULLMANN, Walter, The Origins of the Great Schism, 
s. 69; DYKMANS, Marc, La troisième élection du pape Urbain VI, s. 237–239.

9 BLIEMETZREIDER, Plazidus Franc, Die Kardinäle Peter Corsini, Simon de Borsano, Jakob 
Orsini und der Konzilsgedanke, in: Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden 
sv. 24/1903, Salzburg, s. 360–377, 625–652.

10 ALBERIGO, Giuseppe, Chiesa conciliare, s. 28–31. Tebaldeschi až do své smrti v září 1378 
podporoval Urbana VI. a nesouhlasil s odbojnými kardinály.

11 K tomu srov. ERMINI, Laura, Onorato I Caetani, conte di Fondi e lo scisma d’Occidente, Roma, 
1938, 135 s.; LABANDE, René-Edmond, Rinaldo Orsini, comte de Tagliacozzo († 1394) et les 
premières guerres suscitées en Italie centrale par le Grand Schisme, Monaco–Paris, 1939, s. 26–40.

http://www.treccani.it/enciclopedia/rinaldo/
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Když pak Urban VI. dne 18. září jmenoval 29 nových kardinálů, rebelující 
kardinálové se odhodlali k rozhodné akci.12 Dne 20. září zahájilo dvanáct francouz-
ských kardinálů spolu se Španělem Pedrem Lunou a třemi italskými kardinály ve 
Fondi vlastní konkláve. Zvolili šestatřicetiletého Roberta Ženevského, který přijal 
jméno Klement VII. Církevní rozkol na stolci Petrova nástupce, který svým trváním 
až do roku 1417 bolestně poznamenal evropské dějiny, byl zahájen.

2. Rozkol a Čechy
Je známo, že někteří z kardinálů, kteří pobývali v Avignonu, podpořili své kolegy 
ve Fondi brzy po zářijové volbě. Příklon ke Klementovi VII. deklaroval v listo-
padu 1378 na shromáždění kléru i král Francie. Jednoznačnou podporu Klementovi 
sdělovalo Skotsko. Později se ke Klementovi přidali Španělé a Portugalsko. Na-
proti tomu legitimitu Urbanovi demonstrovala Anglie, většina německých území, 
skandinávská království, s výjimkou Neapolského království a Sicílie téměř celá 
Itálie, Uhry, či Polsko.13

Jasnou podporu Urbanovi vyjádřil český král a římský císař Karel IV. Než jej 
29. listopadu 1378 zastihla smrt, věnoval poslední měsíce jednáním s knížaty, aby 
zabránil rozkolu v říši a zajistil Urbanovi věrnost.14 V Karlově linii pokračoval jeho 
syn Václav, římský král. Ten za vydatné pomoci Jana z Jenštejna demonstroval pod-
poru Urbanovi během říšského sněmu ve Frankfurtu v lednu a únoru následujícího 
roku, na němž se objevili i vyslanci francouzského krále usilující získat sympatie 

12 Mezi nimi byl i pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, který k titulu obdržel Baziliku dvanácti 
apoštolů.

13 HARVEY, Margaret, The Case for Urban VI in England to 1390, in: Genèse et débuts du Grand 
Schisme d’occident, Paris, 1980, s. 541–560; HARVEY, Margaret, Ecclesia Anglicana, cui Ecclesi-
astes noster Christus vos prefecit, The Power of the Crown in the English Church during the Great 
Schism, in: MEWS, Stuart (ed.), Religion and National Identity, Papers Read at the Nineteenth 
Summer Meeting and the Twentieth Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society, Oxford, 
1982, s. 229–241; BAPTISTA, César Júlio, Portugal e o Cisma de Occidente, Lusitania Sacra 
č. 1/1956, Lisboa, s. 65–203.

14 Někteří ze současníků vyjadřovali přesvědčení, že by Karel byl schopen obnovit jednotu v církvi, 
kdyby ho nezastihla smrt. Srov. SAGAN, Ludolf von, Tractatus de longaevo scismate, in: Archiv 
für österreichische Geschichte sv. 60/1880, Wien, s. 407. Dle Kuneše z Veselé, Klementova hlavní-
ho propagátora v Čechách, měl Karel hořce plakat, že nemá žádné zprávy od Klementa VII. Kuneš 
tvrdil, že kdyby byl Karel naživu ještě rok a půl, uvedl by jistě církev k jednotě. Srov. KROFTA, 
Kamil (ed.), Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia V, Praha, 1903, s. 14.
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pro Klementa VII. Václav a jeho vyjednavači vytvořili 27. února svaz stoupenců 
Urbana VI., který následně podpořili i další představitelé říše.15

Usilovná politická vyjednávání pro podporu Urbanovy, či Klementovy obedi-
ence doprovázela masivní škála agitačních prostředků, zahrnující vedle kazatelské 
činnosti také hojnou právněteologickou traktátovou produkci šířenou zejména 
autoritami vyučujícími na evropských univerzitách a duchovními představiteli. 
Jedno z prvních takových pojednání z konce roku 1378 vzešlo z intelektuální díl-
ny mistra boloňské university Jana z Legnana.16 Jeho spis De fletu ecclesie se stal 
nejen vzorovým spisem pro četné následující obrany pontifika římské obedience, 
ale též podnětem pro tvorbu opačně laděných zastánců obedience avignonské.17

15 Srov. tři listiny in: WEIZSÄCKER, Julius, Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel 
1376–1387 I, München, 1867, s. 232–241. Prohlášení trevírského arcibiskupa Kuneše z Falken-
štejna, mohučského arcibiskupa Ludvíka, kolínského arcibiskupa Fridricha a falckraběte Ruprechta 
v opoře svazu stoupenců tamtéž, s. 241–243. K tomu SPĚVÁČEK, Jiří, Václav IV. (1361–1419), 
Praha, 1986, s. 114–119; problematiku obou papežských obediencí v českých zemích podrobně 
vylíčil HOLINKA, Rudolf, Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana 
VI., Bratislava, 1933, 147 s. Dobré shrnutí představuje POLC, V. Jaroslav, Svatý Jan Nepomucký, 
Praha, 1993, s. 68–83; SUCHÁNEK, Drahomír, DRŠKA, Václav, Církevní dějiny, Antika a stře-
dověk, Praha, 2013, s. 343–348. Srov. též nedávnou studii HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Papežství 
vrcholného a pozdního středověku a České království (1198–1417), in: ČERNUŠÁK, Tomáš (ed.), 
Papežství a české země v tisíciletých dějinách, Praha, 2017, s. 123–131.

16 WALTHER, Helmuth G., Canonica sapiencia und civilis sciencia, Die Nutzung des aristotelischen 
Wissenschaftsbegriffs durch den Kanonisten Johannes von Legnano (1320–1383) im Kampf der 
Disziplinen, in: CRAEMER-RUEGENBERG, Ingrid, SPEER, Andreas (eds.), Scientia und Ars 
im Hoch- und Spätmittelalter II, Berlin–New York, 1994, s. 863–876; PIO, Berardo, Giovanni da 
Legnano, i predicatori e lo scisma d’Occidente, in: LAMBERTINI, Roberto (ed.), Praedicatores-
-Doctores, Lo Studium generale dei frati Predicatori nella cultura bolognese tra il ’200 e il ’300, 
Firenze, 2008, s. 225–242, kde jsou též zmíněny české souvislosti; GIRGENSOHN, Dieter, 
Giovanni da Legnano, in: Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo) I, Bologna, 
2013, s. 1018–1021.

17 Autoritu Legnana ctil arcibiskup Jan z Jenštejna, který se ve svých spisech na obranu  Urbana VI. 
boloňského juristy několikrát dovolával. Srov. též korespondenci arcibiskupa s Legnanem 
in:  LOSERTH, Johannes (ed.), Urkundliche Beiträge zur Geschichte der hussitischen Bewegung I, 
Codex epistolaris des Erzbischofs von Prag Johann von Jenzenstein, in: Archiv für österreichische 
Geschichte sv. 55/1877, Wien, s. 368. Legnanovo De fletu ecclesie nově vydal PIO, Berardo (ed.), 
De fletu ecclesie, Legnano, 2006, 309 s. Obrany Klementa VII. se i v reakci na Legnana v roce 
1380 traktátem ujal např. Vincent Ferrerský. Srov. HODEL, Paul-Bernard (ed.), Le Tractatus 
de moderno ecclesie scismate de saint Vincent Ferrier (1380), Fribourg, 2009, 290 s. K hledání 
východiska na počátku schismatu cestou koncilu srov. BLIEMETZREIDER, Plazidus Franc, 
Le traité de Pierre Bohier, éveque d’Orvieto, sur le Projet de concile genéral (1379), in: Ques-
tions Ecclésiastiques sv. 2/1909, Lille, s. 47–48; PŘEROVSKÝ, Oldřich, Pietro Bohier vescovo 
riformatore all’inizio dello scisma d’Occidente, in: Salesianum sv. 28/1966, Torino, s. 495–517, 
626–671; ALBERIGO, Giuseppe, Chiesa conciliare, s. 32–58; RIGGI, Giovanni de, I trattati 
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Pozadu nezůstalo ani akademické prostředí pražské, kde se obrany Urbana VI. 
zřejmě jako první ujal učený augustinián z kláštera u sv. Tomáše v Praze Johannes 
Braclis.18 Tento muž narozený v Paderbornu, studijně formovaný vedle pražské 
univerzity též univerzitou v Paříži, společník Konráda z Ebrachu a profesor při 
pražské katedrále, dokončil 22. dubna 1379 traktát, jehož obsah vystihují počáteč-
ní slova „Vymezení otázky, která byla uváděna mezi Urbanem VI. a zavrženými 
kardinály“ (Determinacio questionis, que vertebatur inter Urbanum VI. et con-
dempnatos cardinales), a který věnoval novému arcibiskupovi Janovi z Jenštejna.19

3. Traktát
Forma Braclisovy obrany právoplatného zvolení Urbana VI. je založena na alegorii 
biblického příběhu z první knihy Samuelovy (1S 8–10), kde prorok Samuel na 
žádost izraelského lidu vyvolil Saula králem. Události a činy popisované v této 
starozákonní knize pražský augustinián velmi zajímavě a ojediněle použil k rozlič-
ným poukazům volby Urbana VI., aby vyvrátil argumentaci stoupenců Klementa.

Na začátku traktátu Braclis výše uvedené zájmové frakce kardinálů a aktérů 
z dubnového konkláve v roce 1378 nejprve pojmenovává zástupným označením, 
jež pak používá v líčeních celého spisu. Frakci limousinských kardinálů přirovnává 
k Samuelovi a jeho synům, Urbana VI. označuje Saulem, Italy označuje  jakožto 

del Gelnhausen e dell’Ameilh, Il dibattito sul concilio come soluzione allo scisma d’Occidente, 
in: Hispania sacra sv. 51/1999, Madrid, s. 447–486.

18 V roce 1385 Braclis odešel z Prahy do Vídně, kde v témže roce zemřel. Podrobnější životopisná 
data Braclise nejsou známa. Srov. LOHR, Charles, Medieval Latin Aristotle Commentaries, in: 
Traditio sv. 26/1970, New York, s. 159; TŘÍŠKA, Josef, Životopisný slovník předhusitské univerzity 
1348–1409, Praha, 1981, s. 224; KADLEC, Jaroslav, Teologická fakulta, in: SVATOŠ, Michal (ed.), 
Dějiny Univerzity Karlovy I (1347/48–1622), Praha, 1995, s. 136, 146, 149, 151, 152; BRINKHUS, 
Gerd, Johannes von Brakel, in: HUERNHEIM, Hildegard von, KOBURGER, Heinrich (eds.), 
Die deutsche Literatur des Mittelalters 4, Berlin–New York, 2010, s. 545–546.

19 Braclisův traktát je dochován ve dvou rukopisech v Národní knihovně České republiky v Praze 
(NK ČR) pod sign. XIV.C.16, ff. 156r–170v; XIV.D.19, ff. 45r–50v, 52r–60r. Na Braclisův traktát 
upozornil v roce 1902 Josef Truhlář. Srov. TRUHLÁŘ Josef, Paběrky z rukopisů Klementinských, 
in: Český časopis historický sv. 8/1902, Praha, s. 191–194. Po něm na Braclisův spis poukázal 
SEDLÁK, Jan, M. Jan Hus, Praha, 1915, s. 49–50, a zmínil se o něm též HOLINKA, Rudolf, 
Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI., s. 114. Navzdory znalosti 
existence traktátu nebyla Braclisova obrana dosud předmětem širší prezentace a analýzy, stejně jako 
dosud absentuje edice textu. Pro citace z traktátu zde užívám rukopis NK ČR se sign. XIV.C.16, 
ff. 156r–170v, kde je traktát zapsán ve dvou sloupcích na jednom foliantu (a–b). Překlady latinského 
textu nejsou věrným překladem, spíše se snaží držet obsahu textu.
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tělesně obřezané, francouzské kardinály jakožto tělesně neobřezané, Římany při-
rovnává ke kmeni Juda, apulijský lid, mezi nímž Urban VI. jakožto arcibiskup 
působil, ke kmeni Benjamin.20

Ústřední téma je definováno na prvním foliantu, kde se Braclis dotazuje, zda 
mohl Samuel spolu s obřezaným lidem Saula sesadit a zvolit jiného krále, když 
před tím byl Saul řádně zvolen, pomazán a korunován, Saul neodmítl jmenování 
ani se neprovinil žádným pochybením, které by zapříčinilo legitimní důvody pro 
jeho sesazení.21 Důvod k Saulovu, potažmo Urbanovu sesazení, má představovat 
skutečnost, že volba byla provedena pod nátlakem lidu (impressio) dožadujícího se 
římského či italského papeže. Kardinálové tak volili ve strachu, a aby se vyhnuli 
nebezpečí smrti.22 Toto tvrzení se v traktátu opakuje častokrát a představuje hlavní 
argumentaci, vůči níž Johannes Braclis buduje svou obranu.

Problematika je široce analyzována ve 14 fundamenta, v nichž prezentuje me-
todologii, následuje 16 corollaria, a několik conclusiones s rationes. Argumentace 
Braclise jsou často doprovázeny biblickými texty. V hojné míře se opírá o výroky 
křesťanských autorit, kde s ohledem na řádovou příslušnost sice nejčastěji cituje 
Augustina, ale významné pozornosti se těší též Cyprián, Eusebius z Césareje, 
Jero ným, Dionýsius, Hugo ze Svatého Viktora či Petr Lombardský. Z pohanských 
autorů užívá výroků Platóna, Aristotela, Seneky a Valeria Maxima. Frekventované 
jsou odkazy na sbírky kanonického práva, zejména na Graciánův dekret, Liber 
Extra či Liber Sextus.

Zpochybnění námitky kardinálů o vynucené a nesvobodné papežské volbě 
konané ve strachu o vlastní život Braclis zahájil pojednáním o lidské vůli. Nejprve 
uvedl, že každé rozumové stvoření je primárně obdařeno vůlí, kterou touží a žádá 
to, co je pro něho dobré a zároveň přirozeně uniká před tím, co se mu jeví jako 
zlé.23 Druhý typ vůle představuje konání, kdy se rozumně jednající na základě 

20 NK ČR, sign. XIV.C.16, f. 156rb: „[…] per Samuel et eius filios circumcisos carnaliter Ytalici, 
per tribum Iuda Romani, per incircumcisos carnaliter Gallici, per tribum Benyamin Apuli, per 
minimam domum de tribu Benyamin domus domini Urbani sexti.“

21 Tamtéž, f. 156ra: „An Samuel et populi circumcisi carnaliter numerus electorum Saulis in regem 
potuisset coniunctim vel divisim prefatum Saulem, dum Saul eleccioni consenserat ac inunctus et 
coronatus more regio fuerat, nulla culpa iuste degradacionis vel refutacionis ex parte Saulis ymmo 
nulla causa legitima qualicunque previa et ipso Saule contradicente tamquam non regem iuste, 
decenter et irreprehensibiliter refutasse ac alium regem Israel elegisse.“

22 Např. tamtéž, f. 158rb, 158vb, 159ra.
23 Tamtéž, f. 156ra.
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svobodné volby rozhoduje, zda bude volit, jednat nebo se rozhodne pro opomenutí 
určitého jednání, činu.24 Třetí typ vůle do značné míry souvisí s druhým typem, 
kdy se rozumně jednající rozhoduje k určitému jednání. Čin, či opomenutí činu 
není přímo závislé na rozumně jednajícím, ale na okolnostech, jež jednání nebo 
opomenutí jednání nařídí.

Pro názornost Braclis uvedl příklad ze Skutků apoštolů, kdy apoštola Pavla 
a posádku na lodi zastihla na moři silná bouře, takže byli donuceni vyhodit náklad 
(Sk 28). Akt vyhození nákladu nebyl primárně aktem jejich svobodné vůle, ale 
bouřkou vynucený a nařízený čin, aby si zachránili život. První vůle náleží zákonu 
těla, druhá zákonu mysli. Tyto dva zákony mezi sebou soupeří.25 K popisu vůle 
třetího způsobu Braclis doplnil, že se její význam také může týkat případu, kdy 
něčí vůle označuje slovo pronesené na základě vůle, ovšem slovo pronesené lživě. 
Jako když někdo říká, že chce přísahat, aby neztratil život, ačkoliv ani netouží, ani 
nechce na základě rozhodnutí volby přísahat. Právě do pojednání o vůli třetího 
typu týkajícího se vůle podmíněné a podmíněného rozhodování Braclis koncentruje 
své uvažování o papežské volbě, jež měla být ovlivněna – podmíněna nátlakem 
křičícího a vyhrožujícího davu.

S oporou tvrzení sv. Augustina, že „žádný zlý duch nemůže překonat ducha 
obrněného ctností“, či knihy Sírachovcovy (Sír 15, 14), podle níž Bůh „sám na 
počátku stvořil člověka a ponechal mu možnost vlastního rozhodování“, Braclis 
jednoznačně směřuje k vyzdvižení hodnoty svobodné volby u rozumové bytosti.26 
Její význam podtrhl syntézou výroků několika autorit a zdůraznil, že žádná síla, 
žádné pokušení, dokonce ani Bůh nemůže lidskou vůli zahnat od její počestnosti 
a že ani Bůh nepřipustí, aby bylo do svobodné volby vloženo násilí.27

V této souvislosti prezentoval situaci během konkláve, kde byli kardinálové 
pod impressio lidu dožadujícího se římského, či alespoň italského papeže a kdy 
se zvažovali určití kandidáti na papežský stolec.28 Braclis ve snaze oslabit výroky 
o volbě konané pod nátlakem upozornil, že pokud shromážděný lid, či jednotlivý 
člověk (označený jako Petr) imprimit – činil nátlak u jednoho či více volitelů, aby 

24 Tamtéž, f. 156va.
25 Tamtéž, f. 157ra.
26 Tamtéž, ff. 157rb–157va.
27 Tamtéž, f. 157vb.
28 O tom zejména v sedmém fundamentu. Srov. tamtéž, ff. 158rb–159rb.
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zvolili určitou osobu (označenou jako Pavel), vládcem, králem nebo duchovním, 
tehdy je zapotřebí, aby byl uvedený kandidát nejdříve, pokud jde o okolnosti a čas, 
oněm impressores představen, tedy aby jim byl znám.29

A totéž se týká představení dané osoby volitelům, přičemž násilný způsob 
nabízení osoby není vyloučen. S ohledem na dřívější pojednání o vůli pak Braclis 
nepovažuje impressio, nátlak při volbě za ryze negativní faktor, neboť jak podotkl, 
„aktivita a její přijímání – pasivita, je ve stvoření jedno hnutí“ neboli „totéž je hnutí, 
jímž je Pavel prosazován a jímž jsou volitel či volitelé upomínáni“. Zakončeno 
slovy římského Valeria Maxima: „Jakékoli nařízení je považováno za přijatelnější 
pro toho, kdo jej vydává, než pro toho, kdo jej přijímá.“30

Jak bylo řečeno výše, pražský obránce Urbana VI. svou argumentaci do značné 
míry založil na biblickém příběhu z první knihy Samuelovy. Braclis zdůraznil 
četné paralely mezi starozákonními událostmi a vlastní dobou. Samuelova kniha 
popisuje, kterak izraelský lid žádal proroka Samuela, aby mu vyvolil krále, neboť 
„ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou“ (1S 8, 5).

Usilovné dožadování izraelského lidu je pochopitelně možné vztáhnout na 
 situaci dubnového konkláve v roce 1378, kdy Římané činili impressio na kardinály. 
Uvedená biblická pasáž je v traktátu několikrát citovaná, přičemž okraj foliantu 
u slova populus – lid, doprovází poznámka id est Ytalici, označení filii Samuel pak 
id est Lemovicensi.31 Tím se má sdělit, že nadvláda limousinských kardinálů či 
obecně způsob řízení církve mimo území Itálie již nebyl chtěný, resp. že „zestárl“, 
a proto se lid usilovně dožadoval svého duchovního panovníka.

Papež Urban VI., narozený v Neapoli, barijský arcibiskup, nenáležející do kar-
dinálského kolegia, a jako takový nepředstavující nejpřednějšího kandidáta, nyní 
odpovídal biblickému popisu Saula pocházejícího z nejmenšího kmene Benjamin. 

29 Tamtéž, f. 158vb–159ra: „Si populus congregatus vel homo singularis et signatus, videlicet Petrus, 
imprimit uni electori vel pluribus ut eligat vel eligant Paulum in presidentem regentem vel prelatum 
tunc oportet, quod dictus Paulus previe causaliter vel temporaliter aliquo modo determinato note 
reluceat et resplendeat in impressoribus vel impressore et ab eodem impressore vel ab eisdem im-
pressoribus per discretum et proprium seu adequatum signum primitus causaliter vel temporaliter 
idem Paulus exprimatur. Sicque eodem motu vel alio precipue violento necessitate et coactivo, 
dictis electoribus vel electori fixius imprimatur […] quia semper accio et passio in creaturis sunt 
unus motus. Igitur [159ra] idem motus est adequate, quo Paulus exprimitur per impressorem vel 
impressores et quo monetur et caracterizatur vel figuratur seu disponitur elector aut electores.“

30 Tamtéž, f. 159ra.
31 Např. tamtéž, f. 160 rb, 165ra.
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Vždyť Saul se po svém pomazání Samuelem, následným zvolením losem a před 
samotným prohlášením za krále skrýval, takže musel být přiveden, podobně jako 
Urban byl přiveden do konkláve.

Citovaný biblický text následně znovu doprovází postranní komentář, kde je 
u jména Saul odkaz na Urbana.32 Braclis v traktátu opakuje skutečnost, že jako byl 
Saul třikrát pomazán, byl i Urban třikrát zvolen.33 Samuel Saula, tedy Urbana VI., 
jmenoval izraelským králem před lidem Izraele, veřejně jej ustanovil jakožto po-
mazaného Páně a i samotný Samuel může být Saulem, izraelským králem souzen. 
A musí se jako nepochybnému věřit, že svatý prorok Samuel nepomazal ani sebe, 
ani neslíbil, že bude sám pomazán. Samuel se svými pomazanými uskutečnil 
volbu Saula shodně, pravdivě, slovy a vnějšími skutky, nikoli předstíráním a lží.34

Urbanův původ umožnil ještě další tvrzení proti narážkám na impressio během 
konkláve. Urban VI., dříve Bartolomeo Prignano z Neapole a následný arcibiskup 
v Bari, nebyl ani Říman, ani nenáležel k limousinské frakci kardinálů. To je dů-
kaz, že se kardinálové nenechali natolik ovlivnit hlasem ulice.35 Byl zvolen jako 
kompromisní kandidát po zralé úvaze. Jeho volba nebyla výsledkem nátlaku, ale 
péče kardinálů o církev, když chtěli zvolit nejlepšího kandidáta.36

Ve čtrnáctém fundamentu Braclis přišel s tématem, které je do značné míry 
svorníkem četných linií vinoucích se traktátem. Popisuje vztah, který se utváří 
v souvislosti s volbou nejvyššího pontifika a jehož důsledky se vztahují i na ty, 
kteří papeže zvolili, tedy kardinály. Totiž, že mezi nejvyšším pontifikem a církví 
se uzavírá, či bylo v čase volby uzavřeno, jisté duchovní manželství.37 V tomto 

32 Tamtéž, f. 165vb: „Credendum fore, quod cum Saulis electores inter se [166ra] carnaliter circumcisos 
et de tribu Iuda habuerint. Si non intendissent et voluissent eligere circumcisum carnaliter […] tunc 
utique non extra se innocentem hominem populo simpliciter ignotum ambicionem detestatem et 
tempore electionis se occultatem sicut Saul […] de tribu Benyamin minima de Gabaa civitate natum.“

33 Tamtéž, f. 162va, 168va.
34 Tamtéž, ff. 162rb–162va.
35 Tamtéž, f. 165va: „Credendum fore, quod electores Saulis utiliter attenderunt, si ipsi non circum-

cisum carnaliter populis circumcisis prefecissent in regem multa scandala, multa spretis, multa 
pericula, et multe rebelliones inter caput et suum corpus politicum succrevissent.“

36 Tamtéž, f. 167rb: „Sic credendum videtur, quod electores Saul principaliter accederint tribus 
Beny amin ac Ierosolym benyaminitarum gratum testimonium Saul benyaminicam non ob furentis 
populi metum mendose, sed ob utilitatis regni firmamentum et augmentum amorose in regem.“

37 Tamtéž, f. 162ra–162rb: „Inter regem et summum pontificem synagoge vel ecclesie moderne ac 
inter ipsam ecclesiam vel ecclesiam modernam contrahitur vel contractum est aut sint matrimonium 
quoddam spirituale tempore electionis.“
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svazku nejvyšší velekněz slíbil Bohu a církvi věrnost a oddanost.38 Braclis tento 
slib definuje jako „dosvědčení spontánního závazku, které se má dít vůči Bohu 
a tomu, co Bohu náleží“.39 Neboli, pokračuje autor, „ve všeobecném souhlasu zvo-
leného velekněze, nebo volitelů tohoto velekněze, se děje dosvědčení spontánního 
závazku Bohu a toho, co Bohu náleží“. A jak řekl apoštol Pavel v listě Římanům, 
„neboť veškerá moc je od Boha, takže i současné vlády jsou od Boha. Kdo se 
protiví vládě, protiví se Bohu.“ Volitelé tedy slíbili poslušnost a podřízenost jak 
zvolenému Božímu služebníkovi, tak i samotnému Bohu.40

Aniž by Braclis konkrétně rozepisoval neposlušnost kardinálů vůči zvolenému 
pontifikovi, vrátil se k tématu slibu ještě jednou v Prima ratio principalis, kde 
uvedl několik biblických textů vypovídajících o splnění slibu. Jejich poselství 
vystihuje Braclisem citovaná pasáž z páté knihy Mojžíšovy (Dt 23, 22): „Když se 
Hospodinu, svému Bohu, zavážeš slibem, neotálej ho splnit, neboť Hospodin, tvůj 
Bůh, to bude určitě od tebe vyžadovat a byl by na tobě hřích.“41

Pražský profesor tak poukazoval na dvojí skutečnost. Jednak na vážné provinění 
kardinálů, když svou novou volbou Klementa VII. v září 1378 popřeli slib daný Bohu 
při dubnové volbě Urbana VI. A zároveň na legitimitu Urbana VI., který svůj závazek 
církvi plní. O něco dále pak, v návaznosti na vyprávění Valeria Maxima o potrestání 
římských vojáků, kteří neplnili povinnosti na ochranu republiky, Braclis upozornil, 
že Saul – Urban, navzdory nátlaku během konkláve nemohl rezignovat ze svého 
úřadu: byl přeci zvolen, a rezignace by znamenala odmítnutí splnit povinnost.42

Obdobnou strukturu líčení představuje i Braclisovo zamítnutí důvodu o ne-
platnosti Urbanovy volby kvůli strachu kardinálů. Na základě několika biblických 
veršů Braclis nejprve vyvodil, že strach je projevem hříšnosti.43 V závěru pak 

38 Tamtéž, f. 162rb: „Constat autem, quod in contractu dicti rex vel summus pontifex Deo et ecclesie 
vel synagoge promitit aut promisit fidelitatem et dilectionem.“

39 Tamtéž, f. 162ra: „Votum est testificatio quedam promissionis spontanee, que Deo et hiis, que Dei 
sunt proprie fieri debet.“

40 Tamtéž, f. 162rb: „In omni consensu regis electioni vel summi pontificis vel regis fieret testificatio 
promissionis spontanee Deo et de hiis, que Dei sunt.“

41 Tamtéž, f. 162vb.
42 Tamtéž, f. 166rb: „Saul non debebat hanc electionem per impressionem celebratam nec nullam 

nec nephandam reputare, nec eam iam per consensum per se acceptatam resignare.“ Podobně také 
pasáž tamtéž, f. 160va.

43 Tamtéž, f. 163vb. Jedná se např. o Mdr 17, 10: „Neřest se totiž sama usvědčuje ze zbabělosti; tuší 
vždy něco zlého, protože má zlé svědomí.“ Dále pak Ž 14 a 15; Př 28, 1.
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 slovy apoštola (Žd 12, 3–4) dotyčné vybídl k následování Kristova příkladu: „My-
slete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali 
na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.“44

Tato pasáž ústí do působivého líčení o křesťanském království, kde je na zákla-
dě symbolických významů nebeských těles, kovů a zvěře zdůvodněna existence 
židovství, křesťanství a islámu a proč nejvyšší pontifik sídlí v Římě, jenž je městem 
slunce. Papež je oděn do rudého pláště, neboť je znamením, že celý hoří ohněm, vše 
činí z lásky a nechybí mu ochota k mučednictví. Je tím, který představuje Krista, 
jehož oděv je slovy Izajáše obarven jako šat od šlapání ve vinné kádi (Iz 63, 3). 
Proto je věřeno o kardinálech – knížatech a oporách církve, jejichž pokrývky hlav 
jsou rudé, že k nápodobě Ježíše Krista mají být připraveni položit i svůj život.

Augustiniánský obránce posuzující situaci nyní již z perspektivy po volbě 
vzdoropapeže Klementa mohl opět dokumentovat několik závažných provinění 
kardinálů. Jestliže volbu Urbana VI. učinili pouze ze strachu před lidem, pak roz-
hodně nejsou oněmi základnami církve, ale odpovídají nelichotivému biblickému 
popisu o zbabělcích plných neřesti a nečistého svědomí. Jejich třikrát opakovaná 
volba Urbana VI. by pak byla obrovským oklamáním lidu. Braclis v odvolávce 
na Augustina zdůraznil, že nynější volitelé papeže měli spíše „podstoupit všech-
ny útrapy, než souhlasit se zlem“.45 A k jejich falešnému slovu dodává: „Proti 
takovému marnému slovu ať vědí, že ten, který se před Bohem a před lidmi po-
skvrňuje tolika lžemi, stává se nikoli Božím mučedníkem, ale spíše vyznavačem 
ďáblovým.“46

4. Závěr
Braclis si byl dobře vědom, že volba Urbana VI. obsahovala četné problematické 
prvky. Jak bylo patrné, mnohé z nich se snažil ospravedlnit interpretacemi pasáží 
z Písma svatého, u jiných poukazoval na autoritativní texty sbírek kanonického 
práva. V této souvislosti lze uvést, kterak při poukazu na nátlak činěný na kardinály, 
aby volbu vykonali rychle, Braclis zdůraznil dekret Ubi periculum. Ten několika 

44 Tamtéž, f. 164ra.
45 Tamtéž, f. 164va: „Sicut et nunc electores summi pontificis pocius omnia mala pene tollerare, 

quoniam malo culpe consentire debuerunt sicut dicit Augustinus.“
46 Tamtéž, f. 164vb: „Et contra tale vanum verbum noscant, quod pocius dyaboli, quoniam Dei martir 

aut confessor efficitur, qui tot coram Deo et hominibus mendaciis deturpatur.“
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opatřeními nutí kardinály v konkláve, aby volbu papeže  neprotahovali.47 V ná-
vaznosti na opakované tvrzení, že Urban VI. byl celkově třikrát zvolen, Braclis 
upozornil, že dubnová volba papeže odpovídala požadavku dvoutřetinové většiny 
hlasů pro právoplatnost volby dle dekretu Licet de vitanda.48 Na případné další 
pochybnosti Braclis užil známou právní zásadu „dubia in meliorem partem inter-
pretari debent“ z páté knihy Řehořovy Liber Extra, které věnoval celý dvanáctý 
fundament.49

V uvedené studii mohly být pochopitelně prezentovány pouze některé obsahové 
a významové aspekty traktátu. Další linie představuje například jeho srovnání se 
soudobými domácími a evropskými texty, což by pomohlo spis augustiniánského 
autora přesněji zařadit. Zajímavé je rovněž Braclisovo užití apokalyptického slov-
níku, které se nejeví být pouze literárním prostředkem ke zdůraznění argumentace. 
Rád bych proto některou z příštích studií věnoval právě uvedeným problémům.

Resumé
Článek na základě rukopisného studia představuje dosud nevydaný traktát Johannese 
 Braclise z roku 1379, který je jednou z prvních apologií týkajících se legitimity papeže 
Urbana VI. (1378–1389) v českém prostředí. Ve svém traktátu Johannes Braclis reagoval na 
námitky vznášené táborem kardinálů, kteří později téhož roku 1378 (v září) zvolili papežem 
Klementa VII. Braclis svou argumentaci založil na alegorii biblického příběhu o volbě krále 
Saula prorokem Samuelem, interpretoval další biblické texty, využil spisy křesťanských 
i pohanských autorů a citoval mnohá ustanovení soudobého kanonického práva.

Summary
Defence of the Legitimacy of Urban VI in the Treatise of Johannes Braclis from 1379
The article introduces, on the basis of manuscript research, an unpublished treatise of 
Johannes Braclis from 1379, which is one of the first apologetic documents concerning the 
legitimacy of Pope Urban VI (1378–1389) in the Bohemian setting. In his treatise, Johannes 

47 Braclis tamtéž, f. 164vb, uvádí: „Ob quod eligendum citius in ecclesia moderna summum pontifi-
cem cardinales artantur per inclusionem, per ciborum diminutionem, per serviciorum subtractionum 
etc., Extra, c. lib. VI., Ubi periculum.“

48 Tamtéž, f. 162vb: „Si papa nunc eligitur per omnes cardinales vel solum duplam partem cardi-
nalium […], quia non est aliqua alia forma ex necessitate servandum in electione pape sicut dicit 
Innocentis, Extra, De electione, super cap. Licet.“

49 Tamtéž, f. 161ra.
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Braclis responded to the objections raised by the Cardinals who, in September of the same 
year, 1378, elected Pope Clement VII. Braclis based his argumentation on the allegory of 
the biblical story of the election of King Saul by the Prophet Samuel while also interpreting 
other biblical texts, using the writings of Christian and pagan authors and quoting many 
provisions of contemporary canon law.

Zusammenfassung
Verteidigung der Legitimität des Urbans VI. im Traktat von Johannes Braclis 
aus dem Jahre 1379
Auf der Grundlage des Studiums der Handschrift stellt der Artikel den bis jetzt noch nicht 
erschienenen Traktat von Johannes Braclis aus dem Jahre 1379 dar, der zu den ersten Apo-
logien der Legitimität des Papstes Urban VI. (1378–1389) im böhmischen Milieu zählt. 
In seinem Traktat reagierte Johannes Braclis auf die Einwände des Kardinalkollegiums, 
das auch im Jahre 1378, aber später, im September, den Papst Clemens VII. gewählt hatte. 
Braclis baute seine Argumentation auf der allegorischen biblischen Geschichte über die 
Wahl des Sauls zum König durch Prophet Samuel, interpretierte weitere biblische Texte, 
berücksichtigte die Schriften der christlichen als auch heidnischen Autoren und führte 
manche Bestimmungen des damaligen kanonischen Rechts an.

Riassunto
La difesa di legittimità del Urbano VI nel trattato del Johannes Braclis del 1379
Sulla base dell’analisi del manoscritto, ’articolo presenta il trattato finora inedito del Johannes 
Braclise del 1379 che è una delle prime apologie riguardanti la legittimità del Papa Urbano 
VI (1378–1389) sul territorio ceco. Nel suo trattato Johannes Braclis reagì ad obiezioni 
sollevate da cardinali che ebbero eletto il Papa Clemente VII nel 1378. Braclis fondò la 
sua argomentazione sull’alegoria del racconto biblico sulla elezione del re Saul dal profeta 
Samuele, interpretò altri testi biblici approfittando dei scritti d’autori cristiani e pagani 
e citando molte norme del diritto canonico di allora.

Klíčová slova: velké papežské schizma 1378–1417, středověké papežství, Urban VI., 
Johannes Braclis, apologie, Saul, Samuel, kanonické právo

Keywords: Great Schism 1378–1417, medieval papacy, Urban VI, Johannes Braclis, 
apology, Saul, Samuel, canon law
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Partnerské násilí a neplatnost 
kanonického manželství

Martina Vintrová

Následující text se zabývá skutečnostmi, které mohou 
pomoci v hodnocení důkazů v řízeních o neplatnost 
manželství před soudy katolické církve, v nichž figuruje 
partnerské násilí jako projev příčiny neplatného uzavření 
manželství. Zaměřuje se pak zvláště na specifika, která 
se objevují v důkazní fázi řízení při hodnocení výpovědí 
stran a svědků, aniž si činí nárok podat vyčerpávající 
informaci o problematice partnerského násilí.

Ze statistiky Diecézního soudu v Plzni vyplývá, že 
se nejedná o zanedbatelný problém. Z celkového počtu 

62 kauz zaslaných soudu v období od data jeho vzniku dne 1. července 2009 do 
31. prosince 2017 se jedná o 22 % případů. Kauz, ve kterých se vyskytlo partnerské 
násilí, je ale celkově více, přibližně 30 %, v ostatních však byla posuzována jiná 
příčina neplatnosti, než ta, jejímž projevem by bylo partnerské násilí.

Zhruba v jedné desetině případů byli obětí násilí muži, ve většině případů 
však byly oběťmi ženy. Mezi těmito případy jsou početně přibližně stejnou měrou 
zastoupena manželství, která se rozpadla do 10 let od uzavření sňatku, i ta, která 
trvala 10 a více let (v jednom případě 29 let). Asi dvě třetiny žádostí byly podány do 
3 let po rozvodu manželství u světského soudu, zbytek do 10 až 15 let po rozvodu.

1. Základní principy magisteria
Societas coniugalis je dobro chtěné a ustanovené Bohem, určené k rozmnožení 
lidského rodu, psychofyzickému dobru a vzájemnému zdokonalování manželů. 
Jako cíl manželství jsou tedy definovány bonum prolis a bonum coniugum. Církev 
hledí na manželský svazek s úctou, vysoko jej cení a spojuje ho s láskou. Papež 
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Benedikt XVI. říká: „Manželství založené na výlučné a definitivní lásce se stává 
ikonou vztahu Boha k jeho lidu, opačně platí, že způsob, jakým miluje Bůh, se 
stává mírou lidské lásky.“1 V církevních dokumentech opakovaně nalézáme chválu 
manželské lásky a láskyplného manželského soužití a kritiku vztahů nedobrých.2

Protože manželství má kromě jiných také svou právní dimenzi, některé sku-
tečnosti v něm lze vyjádřit a regulovat právně.3 Také kanonické právo pracuje 
s pojmem dobra manželů, které je jedním z cílů manželství. Člověk, který uzavírá 
manželství pro jiný cíl, nebo člověk, který nechce či není schopen z psychických 
důvodů dobro druhého zajistit, nemůže uzavřít platné manželství.4

Oba manželé mají v manželství stejnou důstojnost a stejná práva a povinnosti 
v tom, co patří ke společenství manželského života. Diskriminace v manželství 
z důvodu pohlaví je nepřijatelná. „Když stvořil Bůh člověka jako ,muže a ženu‘, 
daroval stejným způsobem muži i ženě osobní důstojnost a dal jim nezcizitelná 
práva a odpovědnosti, jaké přísluší lidské osobě. U ženy je především třeba zdů-
raznit, že má stejnou důstojnost a odpovědnost jako muž.“5

2. Základní pojmy v oblasti domácího násilí
Týrání osoby žijící ve společném obydlí a týrání osoby svěřené jsou podle § 199 
a § 198 trestního zákoníku z roku 2009 trestným činem. Proto budeme jejich 
původce nazývat pachatelem a osoby tímto jednáním zasažené obětí. Společným 
znakem těchto trestných činů je jednání pachatele, které se označuje jako týrání, 
tj. zlé nakládání, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou 
vytrvalostí, které týraná osoba pociťuje jako těžké příkoří. Tyto trestné činy mohou 
být spáchány násilnou i jinou formou.

1 BENEDIKT XVI., Deus caritas est, čl. 11.
2 Srov. LEV XIII., Arcanum divinae; PIUS XI., Casti connubii, čl. 10; kán. 111 CIC/1917; kán. 1055, 

1095 a 1101 CIC/1983; JAN PAVEL II., Mulieris dignitatem, čl. 6 a 10; JAN PAVEL II., Familiaris 
consortio, čl. 11, 22 až 25; Katechismus katolické církve, čl. 1601.

3 Srov. např. CASTAÑO, José Manuel Fernández, Il sacramento del matrimonio, Roma, 1994, 
s. 25–61; MONTAGNA, Enrica, Bonum coniugum: profili storici, in: Il «bonum coniugum» nel 
matrimonio canonico, Città del Vaticano, 1996, s. 33–61; ZUANAZZI, Gianfrancesco, Bonum 
coniugum: profili socio-psicologici, tamtéž, s. 63–88.

4 Srov. kán. 1055, 1095, 3°; 1101 a 1135 CIC/1983.
5 JAN PAVEL II., Familiaris consortio, čl. 22. Dále srov. PIUS XI., Casti connubii, čl. 10, 23 až 27; 

FRANTIŠEK, Amoris laetitia, čl. 54.
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Násilnou formou se míní fyzické útoky vůči tělu oběti, které mohou, ale nemu-
sejí dosáhnout intenzity ublížení na zdraví podle § 145 a § 146 trestního zákoníku. 
Jinou formou mohou být např. slovní urážky, ponižování, odpírání jídla, pití, spánku 
a hygieny.6 Podle některých autorů je domácí násilí sociálně-patologickým jevem 
sui generis a pro svou neveřejnost je nejnebezpečnější z forem agrese.7

V odborné literatuře lze nalézt pojmy násilí v rodině, rodinné násilí, domácí 
násilí a partnerské násilí, přičemž definice těchto pojmů nejsou jednotné. V tomto 
 textu se přidržíme definic uváděných v publikaci Terezy Cimrmannové a ko-
lektivu.8 Pojem násilí v rodině či rodinné násilí je zde vymezen jako bezprávně 
vynucená nadvláda některého člena rodiny nad jiným členem v širokém slova 
smyslu. Může probíhat v rámci domácnosti i mimo tuto domácnost (mezi rozve-
denými manžely).

Je více vázáno na konflikt a role jeho aktérů se mohou střídat. Jeho specifickou 
variantou je pak domácí násilí, tj. násilí, které se děje mezi osobami sdílejícími 
společnou domácnost (ať už jsou spojeni příbuzenskými vztahy, nebo nikoliv). 
Jde zde opět o moc a kontrolu, kdy násilná osoba používá svou moc a snaží se 
oběť donutit k tomu, co chce. Tato moc může být různá – fyzická, psychická, 
společenská.

Definičními znaky domácího násilí jsou (musí být přítomny všechny čtyři): 
1. opakování a dlouhodobost násilí, 2. jeho eskalace, 3. jasné a neměnné rozdělení 
rolí (asymetrie vztahu mezi partnery), 4. neveřejnost. Nejvíce se domácí násilí 
vyskytuje v partnerském vztahu, a proto v užším pojetí bývá popisováno jako 
partnerské násilí. Tento pojem budeme používat v následujícím textu jako označení 
pro násilí mezi manžely.

Jak uvádí Ludmila Čírtková, všechny výzkumy ve světě provedené do 90. let 
20. století uvádějí, že v 92 až 98 % případů jsou oběťmi partnerského násilí ženy. 
I když pozdější studie potvrzují, že partnerské násilí není výlučně jednosměrnou 
záležitostí, jak statistiky středisek pomoci, tak policejní či justiční statistiky i další 

6 Srov. STAŇKOVÁ, Lenka, ŠČERBA, Filip, VICHLENDA, Milan, Násilná kriminalita, Praha, 
2014, s. 106–108.

7 Srov. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, ŽATECKÁ, Eva, DÁVID, Radovan, KORNEL, Martin, Právo 
proti domácímu násilí, Praha, 2011, s. 5.

8 Srov. CIMRMANNOVÁ, Tereza a kol., Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu, Aplikace 
v kontextu rodinného násilí, Praha, 2013, 197 s.
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průzkumy provedené v České republice i ve světě stále vykazují zřetelně převažu-
jící počet žen mezi oběťmi partnerského násilí.9

Jedna z prvních definic násilí, v tomto případě konkrétně násilí na ženách, která 
se stala mezinárodně uznávanou, byla definice Deklarace Spojených národů o od-
stranění násilí proti ženám z roku 1993: „Násilí je jakýkoli akt, který má za následek 
fyzické, sexuální či psychické ublížení či utrpení, včetně vyhrožování tímto aktem, 
nátlaku či potlačování svobody jednotlivce, ať již se tak děje ve veřejném nebo 
soukromém životě.“ Tuto definici můžeme vztáhnout na partnerské násilí obecně.

Mezi nejvíce rozšířené definice partnerského násilí dále patří ta, kterou sta-
novila Národní akademie věd Spojených států amerických v roce 1998 a jež je 
součástí většího celku definice násilí v rodině: „V případě dospělých takové násilí 
zahrnuje akty fyzického či psychického ublížení. Násilí mezi partnery může za-
hrnovat sexuální násilí či útoky, fyzické ublížení, vyhrožování ublížením či zabi-
tím, zabraňování vykonávání běžných činností svobodného člověka a odepírání 
finančních prostředků.“10

Partnerské násilí má tyto základní formy: fyzické násilí, psychické násilí, eko-
nomické násilí, sociální násilí, sexuální násilí. Fyzické násilí je nejhrubší a nejvíce 
viditelnou formou. Pachatel při něm používá fyzickou sílu nebo hrozí jejím po-
užitím, aby oběť zastrašil, poškodil nebo ohrozil. V případě psychického násilí jde 
o vyvolávání duševního utrpení, duševní úzkosti, bolesti nebo strasti. Může být 
neverbální i verbální.

Nejčastější formou psychického násilí je soustavné přehlížení názorů, myšlenek 
a postojů druhého, snaha partnera přehnaně kontrolovat chování druhého, což se 

9 Přehled terénních šetření a sociologických výzkumů v České republice od roku 1991 do roku 
2006 podávají ŠEVČÍK, Drahomír, ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol., Domácí násilí, Praha, 2011, 
s. 27–32, další přehled výzkumů u nás i v zahraničí uvádějí BURIÁNEK, Jiří, PODANÁ, Zuzana, 
Domácí násilí jako společenský problém a výzkumné téma, in: Domácí násilí – násilí na mužích 
a seniorech, Praha, 2006, s. 15–23. Dále srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, Plzeň, 
2004, s. 233–235; TOPINKA, Daniel (ed.), Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu, 
Základní fakta a výsledky, Ostrava, 2016, s. 19–24; MARTINKOVÁ, Milada, SLAVĚTÍNSKÝ, 
Vladan, VLACH, Jiří, Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR, Praha, 2014, s. 10–22, 
dostupné na <https://perma.cc/KN6K-LPCR> (10. 6. 2018); Akční plán prevence domácího a gen-
derově podmíněného násilí na léta 2015–2018, Praha, 2015, s. 8–11, dostupné na <https://perma.
cc/MLA5-3UBA> (10. 6. 2018).

10 PIKÁLKOVÁ, Simona, Úvod: Východiska výzkumu partnerského násilí, in: PIKÁLKOVÁ, 
 Simona, PODANÁ, Zuzana, BURIÁNEK, Jiří, Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická 
perspektiva, Praha, 2015, s. 14. 
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projevuje zvýšenou žárlivostí a snahou mít neustálý přehled o aktivitách oběti, 
dále je to ponižování a verbální agrese, zastrašování a výhrůžky.

Ekonomické násilí znamená ekonomickou kontrolu, omezování či úplné ode-
pření přístupu k penězům i k informacím ohledně finanční situace domácnosti, 
zneužívání věcí druhého a neoprávněné nakládání s jeho majetkem.

Sociální násilí zahrnuje omezování či zakazování kontaktů, někdy až úplnou 
izolaci, a využívání dětí či jiných osob k nátlaku.

Sexuální násilí je nedobrovolný sexuální kontakt jakéhokoliv druhu a jakékoliv 
nucení podílet se na nežádoucích, nebezpečných nebo ponižujících sexuálních 
aktivitách.11

Příčiny násilného chování mohou být různé a je obtížné je vysvětlit. Nejčas-
těji jsou uváděny tyto zdroje násilného chování: těžký stres či stresové okolnosti 
(např. vážné finanční problémy, nezaměstnanost, vážná nemoc, nehoda, výchovné 
problémy s dětmi, nečekané a neplánované těhotenství), frustrace, ohrožení, cha-
rakteristiky vztahu (příčiny vzájemné závislosti), partnerské neshody, boj o moc, 
vzory a modely chování z původní rodiny, identifikace s agresorem (osoba, která 
v dětství zažívala bezmoc a slabost při tvrdém fyzickém trestání, se s těmito po city 
vyrovná tak, že se sama stane agresorem – tím, kdo je silný), alkohol a drogy, 
zdravotní indispozice, neurologické poruchy, poškození mozku a jeho dysfunkce, 
psychická onemocnění, poruchy osobnosti, velká tolerance společnosti vůči násilí.

Muži-oběti častěji pocházejí z rodiny, kde agresorem byla matka. Co se týče 
vztahu míry psychického násilí k charakteristikám ženských obětí, podle vý-
zkumu z roku 2013 se statisticky žádný významný vztah neprokázal. Oběťmi 
psychického násilí jsou ženy různých sociálních charakteristik podobnou měrou.12 
V případě mužů-obětí psychického násilí, existuje méně seriózních výzkumných 
studií. Z nejnovějšího domácího výzkumu z roku 2012 vyplývá, že významně 
méně často se obětí domácího násilí stali muži podnikatelé, důchodci, studenti 
a muži s vyšším příjmem. Riziko násilí je nejvyšší mezi 40. až 50. rokem muže. 

11 Srov. HOUBOVÁ, Drahomíra a kol., Psychologie pro právníky, Plzeň, 2008, s. 227–229; PODA-
NÁ, Zuzana, Psychické násilí, in: PIKÁLKOVÁ, Simona, PODANÁ, Zuzana, BURIÁNEK, Jiří, 
Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická perspektiva, s. 80–117; ŠEVČÍK, Drahomír, 
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol., Domácí násilí, s. 46–61; CONWAYOVÁ, Helen L., Domácí 
násilí, Příručka pro současné i potenciální oběti, Praha, 2007, s. 13–28.

12 BURIÁNEK, Jiří, PIKÁLKOVÁ, Simona, PODANÁ, Zuzana, Násilí na mužích, Sonda do zákoutí 
partnerských vztahů, Praha, 2014, s. 38–40; PODANÁ, Zuzana, Psychické násilí, s. 84–90.



Martina Vintrová68

Nejčastější  formou psychického násilí na mužích je žárlivost a kontrola ze strany 
partnerky. Jak u mužů, tak u žen se prokázala rostoucí míra partnerského násilí 
u nezaměstnaných a osob s nižším než středoškolským vzděláním. Z hlediska 
religiozity se u mužů pachatelů vztah k partnerskému násilí neprokázal, zatímco 
u věřících žen jsou projevy násilí výrazně méně časté.13

3.  Možné důsledky partnerského násilí 
pro kanonické manželství

Z výše uvedeného je zřejmé, že výskyt násilí mezi manžely může indikovat, že 
manželství mohlo být uzavřeno neplatně. Důvodů neplatnosti může být více: 
např. vyloučení dobra manželství či částečná simulace manželského souhlasu, 
podvod, omyl, či neschopnost z vážných příčin psychické povahy převzít podstatné 
manželské povinnosti.14

Porušování intimity, bezpečnosti a osobní integrity je porušováním základních 
lidských práv každého člověka a není ospravedlnitelné manželským svazkem. 
Nikdo nemá právo druhého napadat a ani život v manželství nezbavuje člověka 
jednoho z jeho přirozených práv – práva na obranu. Nikdo není povinen nechat si 
ubližovat. Snášet zlé s někým neznamená snášet všechno zlé od něho.

Katolická církev nežádá po partnerech, aby tak činili, jinak by neuzákonila 
možnost zákonného odloučení manželů manente vinculo z důvodu nevěry nebo 
nebezpečí na duši či na těle manžela nebo dětí: „Odloučení manželů při trvání 
manželského svazku může být v jistých případech oprávněné, jak stanoví kano-
nické právo. Jestliže občanský rozvod je jediným možným způsobem, jak zajistit 
určitá oprávněná práva, jako je péče o děti nebo ochrana majetku, je možné se 
s tím smířit, a není to pak nějaká mravní vina.“15

13 Srov. BURIÁNEK, Jiří, PIKÁLKOVÁ, Simona, PODANÁ, Zuzana, Násilí na mužích, s. 29–41; 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Domácí násilí na mužích z pohledu teorie a praxe, in: Muži jako oběti 
domácího násilí, Brno, 2011, s. 16–17; BURIÁNEK, Jiří, Muži na kolotoči domácího násilí, in: 
Muži jako oběti domácího násilí, s. 28–37; BURIÁNEK, Jiří, KUCHAŘ, Pavel, Domácí násilí 
na mužích – pilotní sonda, in: Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech, s. 67–69; ŠEVČÍK, 
Drahomír, ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol., Domácí násilí, s. 95–96.

14 V posledním případě je třeba rozlišit, zda se jedná opravdu o neschopnost, nebo zda je tato situace 
výsledkem zanedbání nebo špatného užití přirozených a nadpřirozených prostředků jak k osobnímu 
růstu, tak k rozvoji manželského života. Srov. JAN PAVEL II., Discorso al Tribunale della Rota 
Romana – 5 febbraio 1987, čl. 7, in: ERLEBACH, Grzegorz (ed.), Le Allocuzioni dei Sommi 
Pontefici alla Rota Romana (1939–2003), Città del Vaticano, 2004, s. 206.

15 Katechismus katolické církve, čl. 2383.
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Tato možnost není novinkou Kodexu kanonického práva z roku 1983, ale na-
jdeme ji i ve starších dokumentech.16 Partnerské násilí nemá zpravidla dopady 
jen na partnera, který je týrán, ale i na děti a jiné osoby, které jsou svědky násilí 
nebo které žijí v prostředí, kde je násilí mezi partnery běžné. Jmenovitě dětem 
může být odchod ze společné domácnosti žádoucí, protože u dětí vyrůstajících 
v rodině s partnerem, který je násilníkem, se objevují různé somatické a psychické 
poruchy.17

4. Některá specifika dokazování v případě partnerského násilí
V řízení před soudem získává soudce důkazy svobodně a svobodně je posuzuje 
podle svého svědomí, při zachování právních norem o účinnosti některých důka-
zů. K vynesení rozsudku musí získat mravní jistotu na základě spisu a důkazů. 
Připouští se důkaz jakéhokoliv druhu, hodnotí se pouze jeho užitečnost pro danou 
kauzu a jeho dovolenost. Důkazem jsou výpovědi stran a svědků, ať už soudní nebo 
mimosoudní, dále listiny, znalecké posudky, soudní ohledání, indicie, okolnosti 
a další prvky.18

Délka trvání manželství je jednou z okolností a dlouhé soužití v manželském 
svazku se obvykle vnímá jako ukazatel jeho platnosti. V případě partnerského 
násilí to ale nemusí tak být. Nejprve je zde třeba zodpovědět otázku, proč došlo 
k uzavření manželství s násilnou osobou (causa contrahendi) a proč v něm oběť 
setrvala někdy velmi dlouho. Mohlo by se zdát, že dlouhé setrvávání v manžel-
ství ukazuje na neexistenci výrazných problémů a tedy na platnost manželství. Je 
 ovšem prokázáno, že domácí násilí vede obecně u oběti k poklesu schopností řešit 
efektivně svou situaci.19

Osoby vystavené krizové situaci, jíž život v násilném vztahu je, nejednají tak, 
jak by se lidem zvnějšku jevilo logické. Reakce člověka na krizi závisí na řadě 

16 Srov. LEV XIII., Arcanum divinae; kán. 1131 § 1 CIC/1917; kán. 1151 až 1155 CIC/1983; Kate-
chismus katolické církve, čl. 1649.

17 Srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 245–246; ŠEVČÍK, Drahomír, ŠPATEN-
KOVÁ, Naděžda a kol., Domácí násilí, s. 25; BUSCOTTE, Andrea, Z pekla ven, Žena v domácím 
násilí, Brno, 2008, s. 87–95.

18 Srov. ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Diritto processuale canonico, Roma, 2006, s. 402–492; 
ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico, 
Temi controversi, Lugano, 2008, s. 41–65.

19 Srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 252–254.
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faktorů a na traumatickou událost se prakticky nelze předem připravit. Opožděné 
oznámení vlastní viktimizace je u domácího násilí celkem běžnou záležitostí. Na 
počátku i během známosti se nemusejí vyskytovat žádné známky toho, že ve vzta-
hu dojde k násilí. V první fázi namlouvání se budoucí násilník chová jako ideální 
partner. Pokud má oběť nějaké pochyby, rozptýlí je její zamilovanost a manipulace 
ze strany partnera.

Po nějaké době se do vztahu dostává napětí, které postupně roste a přejde 
v násilí. Násilník postupně ovládne celý život oběti i ji samotnou. Domácí násilí 
se odehrává v typickém cyklu násilného chování a smiřování. Smiřováním a sliby 
si násilník zajišťuje, aby oběť ze vztahu neodešla, a oběť je jimi zmatena a dělá si 
naděje na zlepšení ve vztahu. Násilí má mnoho podob a ne všechny lze rozpoznat 
na první pohled. Když si oběť začne uvědomovat svou situaci, může být pro ni 
velmi těžké odejít. Odchod může stěžovat zastrašování a citové vydírání či starost 
o děti, finanční závislost apod.

Jedním z rizikových faktorů výskytu partnerského násilí je kromě nízké sebe-
kontroly agresora a výskytu násilí v jeho původní rodině např. i výskyt násilí 
v původní rodině oběti, které zřejmě vede k menší (pomalejší) tendenci vztah 
opustit. Rozhodnutí definitivně ze vztahu odejít může trvat dlouho a oběť může 
učinit i několik pokusů. Nelze pominout také možnost stockholmského syndromu, 
kdy se ohrožená osoba iluzorně zbavuje pocitu strachu tím, že se vnitřně smíří 
s osobou agresora a začne k němu chovat sympatie.

V případě mužů-obětí je specifické, že muži v důsledku sociálních stereotypů 
dlouho sami sebe nevnímají jako oběti nebo se to stydí přiznat, jejich signály 
navenek bývají minimální a jejich situace může tak být dlouho hodnocena jako 
izolované přestupky ze strany partnerky.20

U věřících obětí podle zkušeností autorky ztěžuje odchod nesprávné chápá-
ní nerozlučitelnosti manželství a slibu spolu nést dobré i zlé, nesprávné pojetí 
křesťanské nauky o utrpení a kříži, a obecně malá tolerance a malá schopnost 
rozlišování příbuzných, křesťanských společenství a dokonce i kněží vzhledem 
k rozvodům. Na tento problém a také na zneužívání biblických textů na podporu 

20 Srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 252–254, 276–281; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, 
Viktimologie pro forenzní praxi, Praha, 2014, s. 50–54, 92–96; PODANÁ, Zuzana, Psychické násilí, 
s. 86–88; ŠEVČÍK, Drahomír, ŠPATENKOVÁ, Naděžda, a kol., Domácí násilí, s. 52–55, 83–95; 
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol., Krize a krizová intervence, Praha, 2017, s. 11–21; VELIKOV-
SKÁ, Martina, Psychologie obětí trestných činů, Praha, 2016, s. 110–111.
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násilí upozorňuje dokument Komise pro ženy ve společnosti a v církvi a Komise 
pro manželství a rodinu Konference katolických biskupů Spojených států americ-
kých z listopadu 2002.21

Dalším bodem, kterým je třeba se zabývat, je hodnocení výpovědí stran řízení, 
které jsou v soudních řízeních prvním důkazním prostředkem, mají mezi důkazní-
mi prostředky první místo a pokud jsou podpořeny a potvrzeny dalšími prvky, je 
možné jim přiznat dokonce účinnost plného důkazu,22 a svědků.

Je třeba mít na paměti, že oběť se se svým trápením po dlouhou dobu nemusela 
nikomu svěřit (svědectví a jiné důkazy tempore non suspecto). Tato skutečnost není 
v případech partnerského násilí ojedinělá, hraje zde roli stud i další příčiny. Proto 
je potřeba věnovat pozornost právě znakům partnerského násilí.23 Vedení výslechu 
klade na osobu vyslýchajícího specifické nároky. Je třeba se vyvarovat chyb, které 
by ovlivnily hodnocení výpovědi. Vyšetřující soudce by měl mít v tomto ohledu 
vysokou míru sebepoznání, schopnost empatie a měl by záměrně a vědomě kont-
rolovat své vnitřní postoje a dojmy při výslechu.24

21 O obětech partnerského násilí, žen i mužů, kolují různé mýty, které v očích druhých jejich utrpení 
zlehčují a snižují odpovědnost pachatele. Srov. např. BURIÁNEK, Jiří, PODANÁ, Zuzana, Domácí 
násilí jako společenský problém a výzkumné téma, s. 31–32; BUSCOTTE, Andrea, Z pekla ven, 
s. 20–28; CONWAYOVÁ Helen L., Domácí násilí, s. 68; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Viktimologie 
pro forenzní praxi, s. 33–70; VELIKOVSKÁ, Martina, Psychologie obětí trestných činů, s. 34–38, 
85–87. O nesprávném pojetí utrpení v životě křesťana srov. KARKOŠKOVÁ, Slávka, Obete 
sexuálneho zneužívania detí medzi nami, Veľký Šariš–Kanaš, 2014, s. 218–320; When I call for 
help, A Pastoral Response to Domestic Violence Against Women, dostupné na <https://perma.
cc/7YMM-VULR> (10. 6. 2018). O tom, jaké je povědomí o domácím násilí v České republice, 
jaké jsou postoje k němu a zkušenosti s ním, a o vývoji těchto skutečností v čase, vypovídají dva 
reprezentativní výzkumy STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR z let 2001 a 2006. 
Shrnutí výsledků a jejich porovnání je dostupné na <https://perma.cc/VM65-CTUT>, <https://
perma.cc/JS76-VSLR> a <https://perma.cc/R6EE-NG4E> (10. 6. 2018).

22 Srov. kán. 1530, 1536 § 2 a 1678 § 1 CIC/1983; ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Il valore di 
prove delle dichiarazioni giudiziali delle parti nelle cause di nullità matrimoniale, in: Rivista 
diocesana Torinese č. 3/2000, Torino, s. 20–23; ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Diritto proces-
suale canonico, s. 423; ARROBA CONDE Manuel Jesús, Prova e difesa nel processo di nullità 
del matrimonio canonico, s. 75–89; SERRANO RUIZ, José María, Confessione e dichiarazione 
delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale, Padova, 2003, s. 167–170.

23 Srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 252–254.
24 Patří sem např. sociální stereotypy (ustálené schematické soudy), tzv. haló efekt (vnímání vyslý-

chaného prostřednictvím jedné dominující charakteristiky), první dojem (utvoření názoru hned 
v prvních minutách), kognitivní rámec (ustálení představy o skutečnostech obvyklých v daných 
situacích, které ale vedou k bezděčné filtraci toho, co vyslýchaný říká), isiosynkrasie (přecitli-
vělost na určité podněty), protipřenos (pronikání privátní vztahové polohy do profesionálního 
vztahu), Pygmalion-efekt (ovlivňování chování druhého svými očekáváními), ale také např.  obava 
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V případě partnerského násilí by vyšetřovatel a soudci při hodnocení svědectví 
i svých dojmů z nich měli být obeznámeni jmenovitě s tzv. mýtem dokonalé oběti. 
Je to sociální konstrukce, která nekoresponduje s realitou, nicméně funguje jako so-
ciální stereotyp a ovlivňuje pohled na oběti zločinů obecně a jednání s nimi. Zhruba 
řečeno, správná oběť je podle něj slabá, ctnostná, odevzdaná, čistá a neschopná 
vyvinout dostatek síly na obranu. Takové oběti vyvolávají sympatie a věří se jim.

Pokud se ale obětí stane osoba, která tento obraz nesplňuje, její situace se zleh-
čuje a nevěří se jí. Přitom zejména u obětí sexuálních deliktů a domácího násilí 
může být profil oběti velmi rozmanitý a neměl by být důvodem ke zpochybňování 
odpovědnosti a viny pachatele. Vzhled, způsoby, vlastnosti oběti nesmějí ovlivnit 
hodnocení výpovědi oběti ve smyslu zlehčování jejího utrpení a její věrohodnosti.25

Věrohodnost osoby je důležitým prvkem pro posouzení pravdivosti její výpo-
vědi. To je zvlášť důležité, stojí-li proti sobě dvě protichůdné výpovědi. Věrohodnost 
je psychologický pojem a označuje, zda lze výpovědi věřit, tj. že vypovídající líčí 
události, které skutečně zažil a zapamatoval si je. Jde o to rozlišit ve výpovědi sku-
tečnosti, které osoba sama zažila, od prvků, které představují (bezděčně či záměrně) 
produkt fantazie či myšlení a nikoli paměti.

O tomto, jak uvádí Ludmila Čírtková, panuje mezi právníky a forenzními psy-
chology intuitivní shoda, ale „všeobecně akceptovaná a závazná definice pojmu 
věrohodnost v odborné forenzně psychologické literatuře zatím neexistuje“. Prav-
divost je právní kategorie, která označuje, že výpověď je pravdivá, korespondující 
s realitou. Věrohodná výpověď je zároveň pravdivá, ale odráží pravdu očima osoby, 
která vypovídá.

Rozlišuje se také věrohodnost obecná a speciální. Obecná věrohodnost je určitá 
komplexní psychologická charakteristika osobnosti, která je u různých lidí různě 
rozvinutá. Méně věrohodný je např. člověk se sklonem k fantazijnímu dotváření 
vzpomínek, k drobnému podvádění apod. Nižší obecnou věrohodnost mohou způ-
sobovat určité obecné vlastnosti (např. hystericky akcentovaná osobnost či duševní 
choroby). Zde může být pomocí testimonium credibilitatis či svědecké výpovědi 
týkající se věrohodnosti stran a svědků.

z  odpovědnosti. Podrobněji srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 308–314. 
Srov. také HOUBOVÁ, Drahomíra a kol., Psychologie pro právníky, s. 175–179.

25 Srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Viktimologie pro forenzní praxi, s. 27–31; VELIKOVSKÁ, Martina, 
Psychologie obětí trestných činů, s. 33–34.
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V případě speciální věrohodnosti se jedná o to, zda je konkrétní výpověď 
pravdivá a do jaké míry koresponduje se skutečností. I obecně nevěrohodná osoba 
ovšem může podat ve speciálním případě pravdivé svědectví a naopak. Věrohod-
ná výpověď, v našem případě výpověď pravých obětí, má pět znaků: promptní 
odmítnutí obvinění, bohaté, detailní a opakované prohlášení o nevině, vracení 
se k bodům obvinění se snahou je logicky a věcně vyvracet, odvolání se na širší 
kontext jako je např. osobnostní založení či způsob života vyslýchaného, obava 
z ostudy a dopadu na rodinu, přátele, vlastní pověst.

Příznakem lživé výpovědi je zadržování informací, které by měl vyslýchaný 
vědět, vypouštění rozporuplných částí své vlastní výpovědi, útěk od podstatných 
otázek zamlžováním nepodstatnými detaily, kladení otázek vyslýchajícímu, užívání 
vágních formulací, příznaky servilnosti k vyslýchajícímu, Freudovy signály chyb-
ných výkonů (např. přeřeknutí), přehnaná akurátnost až přidrzlost ve vystupování, 
stereotypní opakování výpovědi bez jakýchkoliv změn v drobných detailech. Z ne-
verbálních kritérií pak lze zmínit viditelné rozrušení nebo naopak úplná absence 
nervozity, změny ve vnějším chování na rozdíl od pravdivých sekvencí, absence 
či přehrávání emocí.

Věrohodná osoba používá originální jazyk a popisy, někdy i spontánní asociace, 
její výpověď je živá a bohatá na zdánlivě podružné detaily, popisování potíží a jejich 
překonání. Kritériem pravdivosti je také popis děje, kterému vypovídající příliš ne-
rozumí; lhář naproti tomu popisuje věci tak, aby měly určitý smysl, nevymyslí část 
příběhu, kterému by sám nerozuměl. Může se stát, že oběť, pokud ještě nemá svou 
situaci zcela zpracovanou, bude vinit sama sebe, zlehčovat své utrpení a omlouvat 
násilníka, reaguje plaše a nejistě nebo naopak přecitlivěle. Pachatel si naopak není 
vědom ničeho nestandardního, působí věrohodně a argumentuje logicky, a pokud 
je věřící, rád poukazuje na nedostatek víry a křesťanského života druhé strany.

Může se také stát, že nějaká osoba viktimizaci záměrně nebo i nezáměrně 
předstírá (tzv. syndrom falešné viktimizace). Do základní skupiny falešných obětí 
patří pachatelé, kteří se vydávají za oběť, osoby trpící výraznou psychopatologií, 
bývalé oběti, které jsou přecitlivělé a vztahovačné a i neškodné situace mohou in-
terpretovat jako nebezpečné, umělé oběti, kterým jde o to být středem pozornosti, 
a simulující oběti, které klamou zcela účelově pro svůj vlastní prospěch.

I když existují nepravdivá obvinění z týrání, a v jednom z případů projedná-
vaných u Diecézního soudu v Plzni se takové skutečně objevilo, bylo zjištěno, že 
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výskyt falešných obětí je nadhodnocován a předstírání viktimizace u obětí obecně 
je výjimkou.26 V případě svědků můžeme z vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných 
soudců říci, že se může stát, že tito banalizují problémy, protože takzvaně nechtějí 
uškodit, nebo jsou ovlivněni pachatelem. Je tedy třeba opravdu pečlivě rozlišovat.

Kodex kanonického práva z roku 1983 v kán. 1572 dává kritéria pro posouzení 
svědectví, které lze analogicky použít i pro hodnocení výpovědi stran.27 Jsou to: 
1. osobní poměry a počestnost, 2. zda se jedná o svědectví na základě vlastních 
poznatků nebo o domněnky, svědectví z doslechu, či z veřejného mínění, 3. stupeň 
jistoty svědectví, 4. shoda s ostatními důkazními prostředky. V případech partner-
ského násilí však mohou být tato kritéria v některých bodech zavádějící.

Co se týče osobních poměrů a počestnosti, je třeba mít na zřeteli, že oběti se 
mohou v důsledku násilí chovat po kratší či delší dobu, nebo dokonce trvale, jinak 
než normálně, dokonce i v rozporu s obecnou morálkou. Nepřímým indikátorem 
závažnosti násilí a jeho negativního dopadu na psychiku oběti může být např. to, 
že se oběť v reakci na násilí uchýlí k uklidňujícím lékům či alkoholu.

Násilí obecně má dopad na kvalitu dalšího života oběti a její reakce mohou 
být různorodé a často pro laické okolí velmi překvapivé. Je třeba počítat také 
s možností tzv. terciální viktimizace, což je trvalá změna psychiky, životní linie 
nebo životního programu poté, co se člověk stal obětí trestného činu nebo jiné 
nepříznivé události. Z psychologického hlediska to znamená, že prožité trauma 
umocňuje specifické rysy člověka, což u něj může vést k chronickému průběhu 
posttraumatické stresové poruchy.

Empiricky bylo doloženo, že v důsledku chronické viktimizace v případech 
domácího násilí se mění dynamické vlastnosti osoby. Závažnost důsledků násilného 
jednání pro oběť souvisí s jejím osobnostním založením, okolnostmi násilného 
jednání i reakcí okolí.28

26 Srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 137–144, 377–380; MATOUŠKOVÁ, Ingrid, 
Aplikovaná forenzní psychologie, Praha, 2013, s. 246–250. 

27 Srov. ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Diritto processuale canonico, s 463–464; ARROBA 
CONDE, Manuel Jesús, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico, s. 108–110.

28 Srov. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, Praha, 2015, s. 285–295; ČÍRTKOVÁ, 
Ludmila, Policejní psychologie, Plzeň, 2006, s. 201–211; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Viktimologie 
pro forenzní praxi, s. 88–91; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, VITOUŠOVÁ, Petra a kol., Pomoc obětem 
(a svědkům) trestných činů, Příručka pro pomáhající profese, Praha, 2007, s. 23–29; PODANÁ, 
Zuzana, Subjektivní vnímání násilí ve vztahu a reakce žen na ně, in: PIKÁLKOVÁ, Simona, 
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Jak bylo uvedeno výše, násilná osoba se může dokonce sama vydávat za oběť 
násilí. Může se v extrémních případech stát, že okolí z různých důvodů straní 
násilnému partnerovi. Násilník může zpochybňovat psychické zdraví oběti, a to 
nejen v průběhu řízení, ale i dlouhodobě před druhými lidmi, nebo ji může nutit 
k aktivitám, které ji kompromitují a které používá k zastrašování, a tímto způso-
bem ovlivňovat mínění okolí. Sám nemá pocit, že by páchal něco špatného, za své 
chování nepřijímá zodpovědnost a násilí zlehčuje a podceňuje.29

Násilníky nemusejí být jen obecně násilné osoby, osoby se závislostí či osoby 
s psychickou zátěží. Sociálně problémoví pachatelé, kteří se chovají násilně jak 
doma, tak na veřejnosti, tvoří naopak méně početnou skupinu. Více je těch, kteří 
se chovají jinak doma a jinak na veřejnosti, lidé „dvojí tváře“, bez psychiatrické 
diagnózy. Navenek mohou být oblíbení, třeba i ve farnosti činní, považovaní za 
skvělé společníky a starostlivé partnery. A v mnoha ohledech, např. v péči o děti, 
mohou být skutečně velmi schopní. Pachatelé trpící poruchou osobnosti mohou 
tuto poruchu ventilovat jen doma a svému sociálnímu okolí se jeví jako jiné osob-
nosti, než jak je vykresluje oběť. Svědkové nemusejí umět jejich projevy správně 
hodnotit.30

Je praxí některých církevních soudů, že po skončení výslechu se k zápisu přidá-
vá zpráva o průběhu výslechu a hodnocení věrohodnosti toho, kdo vypovídá. Také 
při jejím hodnocení je třeba brát v úvahu, že chování lidí vystavených traumatu 
může mít projevy, které by v normálním případě mluvily v neprospěch věrohod-
nosti, v této situaci však bývají zcela běžné.31 Při vyšetřování a hodnocení důkazů 

 PODANÁ, Zuzana, BURIÁNEK, Jiří, Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická perspek-
tiva, s. 68–71; VELIKOVSKÁ, Martina, Psychologie obětí trestných činů, s. 82–83.

29 Srov. CONWAYOVÁ, Helen L., Domácí násilí, s. 21–24; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psy-
chologie, s. 232–233; TOPINKA, Daniel (ed.), Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu, 
s. 15.

30 Kritéria k odlišení skutečně ohrožené osoby od násilné názorně ukazuje tabulka uvedená v publi-
kaci ŠEVČÍK, Drahomír, ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol., Domácí násilí, s. 101–102. Dále srov. 
CONWAYOVÁ, Helen L., Domácí násilí, s. 67; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, 
s. 251–256; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Moderní psychologie pro právníky, Praha, 2008, s. 36–40; 
TOPINKA, Daniel (ed.), Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu, s. 15.

31 Jedná se např. o nepřiměřenou chladnost či naopak zdánlivé přehánění, postupné rozpomínání se, 
vyprávění na přeskáčku, zmatenost apod. Srov. např. ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Policejní psycho-
logie, s. 383–384; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, VITOUŠOVÁ, Petra a kol., Pomoc obětem (a svědkům) 
trestných činů, s. 24–31.
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je tedy třeba počítat s fungováním lidské psychiky v těžké, stresující a traumatické 
události, kterou partnerské násilí je.

Při zvažování dalších bodů kán. 1572 je v případě partnerského násilí třeba 
vzít v úvahu, že u obětí partnerského násilí byla zjištěna jejich tendence zlehčovat 
závažnost projevů násilí ze strany partnera. Často z mnoha věcí viní samy sebe. 
Přetrvávající posttraumatická stresová porucha může ovlivňovat mechanismus 
vybavování si faktů v souvislosti s traumatickou událostí, což se může projevit 
potížemi v rozpomínání. Projev oběti může být velmi rezervovaný, kdy řekne spíše 
méně než více, protože mluvit o traumatických událostech před třetí osobou je pro 
ni velmi bolestné, nebo naopak její projev může být při vzpomínce na prožitou 
bolest velmi emotivní a tak působit až teatrálně. To vše může vyvolávat dojem 
nevěrohodnosti i např. v posuzování koherence s ostatními důkazy.32

Co se týče dalších důkazních prostředků, jako jsou indicie (které patří k ne-
přímým důkazům), okolnosti (adiuncta rerum), které jsou částečnými důkazy, 
a další prvky (adiuncta personarum neboli osobní okolnosti),33 již bylo zmíněno 
posouzení délky trvání manželství a osobních poměrů, počestnosti a pověsti.

V případech, kdy se posuzuje neschopnost převzít podstatné manželské povin-
nosti, je povinným důkazem znalecký posudek, pokud se to nejeví jako neužitečné 
(např. když je tato neschopnost nebo naopak její neexistence dostatečně dokázána 
jinými prostředky).34 Vyžaduje se zde prokázání existence příčiny psychické pova-
hy této neplatnosti a prokázání souvislosti mezi příčinou a jejím projevem, který 
ovlivňuje schopnost dané osoby převzít podstatné manželské povinnosti a vytvořit 
manželské consortium totius vitae, jak je definuje nauka katolické církve.35

32 Srov. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, s. 285–295; CONWAYOVÁ, Helen L., 
Domácí násilí, s. 69; ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Forenzní psychologie, s. 133–136, 387; ČÍRTKOVÁ, 
Ludmila, Viktimologie pro forenzní praxi, s. 88–90; PODANÁ, Zuzana, Subjektivní vnímání násilí 
ve vztahu a reakce žen na ně, s. 68–71.

33 Srov. ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Diritto processuale canonico, s. 439–442.
34 Srov. kán. 1680 CIC/1983; ARROBA CONDE, Manuel Jesús, Diritto processuale canonico, s. 472.
35 Srov. kán. 1095, 3° CIC/1983; D’AURIA, Angelo, Il consenso matrimoniale, Dottrina e giuris-

prudenza canonica, Roma, 2007, s. 217–220.



Partnerské násilí a neplatnost kanonického manželství 77

Resumé
Násilí mezi manžely se nevyhýbá ani křesťanským manželstvím a násilníkem nemusí být jen 
nevěřící partner. Za projevy násilí mezi partnery může stát skutečnost, která činí kanonické 
manželství neplatným. Článek se zabývá aspekty partnerského násilí, které by mohly být 
důležité pro rozlišování tohoto jevu v kauzách neplatnosti kanonického manželství, a zabývá 
se specifiky hodnocení důkazů, které tyto případy vykazují.

Summary
Intimate Partner Violence and the Nullity of Canonical Marriage
Violence between a husband and wife does not avoid even a Christian marriage, and it is 
not always the case that the aggressor is the partner who is not Christian. There may be an 
issue that renders a canonical marriage null behind the acts of violence between partners. 
The article deals with aspects of intimate partner violence that could be important for 
distinguishing this phenomenon in the cases of the nullity of canonical marriage and deals 
with the specifics of assessing the evidence in these cases.

Zusammenfassung
Gewalt in Paarbeziehungen und die Ungültigkeit der kanonischen Ehe
Gewalt zwischen den Ehegatten findet auch im Falle der kirchlichen Ehen statt und der Ge-
walttäter muss nicht zwangsläufig der nicht glaubende Partner sein. Tatsächliche Hintergrün-
de solcher Gewalttaten könnten die kanonische Ehe nichtig machen. Artikel befasst sich mit 
den Aspekten der Gewalt in Paarbeziehungen, die von einer Bedeutung für die Beurteilung 
dieses Phänomens in einzelnen Fällen der Ehenichtigkeit der kanonischen Ehe sein könnten, 
und befasst sich mit spezifischen Aspekten der Beweismittelbeurteilung in solchen Fällen.

Riassunto
La violenza matrimoniale e l’invalidità del matrimonio canonico
La violenza tra i coniugi non evita nemmeno le coppie cristiane. Il prepotente non deve 
essere solo il coniuge non-credente. Un fatto che fa un matrimonio invalido, può stare 
dietro alle manifestazioni di violenza tra i coniugi. L’articolo si occupa dei diversi aspetti 
della violenza coniugale che possono essere importanti per distinguere questo fenomeno 
nelle cause di nullità del matrimonio canonico e si concentra soprattutto sui particolari della 
valutazione di prove che queste cause dimostrano.

Klíčová slova: manželství, neplatnost, domácí násilí, partnerské násilí, důkaz

Keywords: marriage, nullity, domestic violence, intimate partner violence, evidence



Martina Vintrová78

Autorka
Mgr. et Mgr. Martina Vintrová, IC.D., se narodila v roce 1969 ve Vimperku. Absolvovala 
magisterský obor jaderná fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (1993) 
a magisterský obor náboženské nauky na Katolické teologické fakultě téže univerzity (1998). 
Získala doktorát z kanonického práva na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2011). 
V letech 2003 až 2008 byla advokátkou Interdiecézního církevního soudu v Praze. Od roku 
2009 působí jako soudkyně Diecézního soudu v Plzni, od roku 2018 také jako advokátka 
téhož soudu. Od roku 2015 přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské 
univerzity v Plzni.

Mgr. et Mgr. Martina Vintrová, IC.D., was born in 1969 in Vimperk. She graduated in nuclear 
physics at the School of Mathematics and Physics of Charles University in Prague (1993) 
and religious studies at the School of Catholic Theology of the same university (1998). She 
obtained a doctorate in canon law at the Pontifical Lateran University in Rome (2011). 
Between 2003 and 2008, she was an advocate at the Interdiocesan Tribunal in Prague. 
Since 2009, she has been a judge of the Diocesan Tribunal in Pilsen and since 2018 she 
has been an advocate at the same court. Since 2015, she has lectured on canon law at the 
School of Law of the West Bohemian University in Pilsen.

Mgr. et Mgr. Martina Vintrová, IC.D., geboren in 1969 in Vimperk, absolvierte Magister-
studium der Kernphysik an der Mathematisch-physikalischen Fakultät der Karlsuniversität 
in Prag (1993) und Magisterstudium der Religion an der Katholisch-theologischen Fakul-
tät derselben Universität (1998). Sie erwarb den Doktortitel des kanonischen Rechts an 
der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom (2011). In den Jahren 2003–2008 war sie als 
Anwältin des Interdiözesangerichts in Prag tätig. Seit 2009 ist sie als Richterin und seit 
2018 auch als Anwältin des Diözesangerichts in Pilsen tätig. Seit 2015 liest sie kanonisches 
Recht an der Juristischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen.

Mgr. et Mgr. Martina Vintrová, IC.D., nata nel 1969 a Vimperk, si è laureata in corso 
magistrale in fisica atomica presso la Facoltà Matematico-fisicale della Università Caro-
lina di Praga (1993) e in scienze religiose presso la Facoltà di Teologia cattolica della 
medesima (1998). Ha conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia 
Università Lateranense a Roma (2011). Tra 2003 e 2008 era avvocatessa del Tribunale 
Interdiocesano Ecclesiastico a Praga, dal 2009 è giudice del Tribunale diocesano a Plzeň, 
dal 2018  anche avvocatessa dello stesso tribunale. Dal 2015 insegna il diritto canonico 
alla Facoltà di  Giurisprudenza della Università di Boemia Occidentale di Plzeň.



Partnerské násilí a neplatnost kanonického manželství 79

Mgr. et Mgr. Martina Vintrová, IC.D.
Diecézní církevní soud v Plzni
nám. Republiky 35
301 00 Plzeň

e-mail: vintrova@bip.cz



Z každoročního setkání kanonistů zabývajících se východním kanonickým právem, které 
se letos uskutečnilo ve dnech 4. až 7. dubna 2018 v Nikósii na Kypru.

From an annual meeting of canonists dealing with Eastern canon law, which took place 
from the 4th to the 7th of April 2018 in Nicosia in Cyprus.

Foto archiv Jiřího Dvořáčka



Podávání svatého přijímání dětem slovenských řeckokatolíků 81

Podávání svatého přijímání dětem 
slovenských řeckokatolíků

Jakub Polívka

S účinností od 1. září 2017 vydal prešovský řeckokato-
lický metropolita partikulární zákon, kterým obnovuje 
po staletí opuštěnou liturgickou praxi podávání svatého 
přijímání malým dětem. Zákon byl vyhlášen formou 
pastýřských listů archieparchy a eparchiálních bisku-
pů.1 Vzhledem k migraci osob má tento partikulární zá-
kon mnohdy dopad i na latinské bohoslužby, pokud se 
jich účastní věřící byzantského obřadu z řeckokatolické 
metro politní církve sui iuris na Slovensku, případně 
i z jiných církví sui iuris, kde je tato praxe zavedena.

1. Historie
V polovině 18. století byla praxe podávání svatého přijímání malým dětem dosvěd-
čena v Mukačevské eparchii. Prokazuje ji záznam latinského biskupa z Jágru Fran-
tiška Barkóczyho, kterého při pastorační návštěvě v roce 1748 tato praxe nesmírně 
pohoršila.2 Z Mukačevské eparchie se 21. září 1818 bulou papeže Pia VII. Relata 

1 Srov. pastýřský list prešovského arcibiskupa a metropolity Jána Babjaka <https://perma.cc/BU39-
-27YF>, pastýřský list košického eparchiálního biskupa Milana Chautura <https://perma.cc/VYK9-
-A7JU>, a pastýřský list bratislavského eparchiálního biskupa Petra Rusnáka <https://perma.cc/
Z7FZ-FR2L> (8. 3. 2018). Tiskový mluvčí Prešovské archieparchie autorovi telefonicky potvrdil, 
že jiné vyhlášení se neuskutečnilo.

2 VASIĽ, Cyril, La comunione eucaristica dei bambini prima dell’uso della ragione, Differenze nella 
prassi sacramentale fra Chiese d’Oriente e d’Occidente, Motivi di divisione oppure un’occasione 
di approfondimento e di crescita ecclesiale?, in: WEIß, Andreas, ZAPP, Hartmut, KORTA, Stefan 
(eds.), Ius canonicum in Oriente et Occidente, Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, 
Frankfurt am Main, 2003, s. 759–760.
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semper vydělila Prešovská eparchie,3 která byla bulou papeže Bene dikta XVI. 
Spiritali emolumento ze dne 30. ledna 2008 povýšena na metropoli.4 Spolu s Ko-
šickou eparchií (dříve exarchátem) a nově zřízenou Bratislavskou eparchií vytvořily 
vlastní teritorium řeckokatolické metropolitní církve sui iuris na Slovensku. Do této 
církve sui iuris patří ještě extrateritoriální eparchie sv. Cyrila a Metoděje v Torontu 
v Kanadě, která však není sufragánem Prešovské archieparchie, ale je jurisdikčně 
podřízena přímo Kongregaci pro východní církve.

Praxe podávání svatého přijímání dětem byla v prvním tisíciletí církve běžná 
jak na východě, tak na západě, a je dosvědčena v mnohých textech, včetně západ-
ních.5 Nejmarkantněji ze západních teologů se vyjadřuje Hugo od Svatého Viktora: 
„Novo rozencům se má táž svátost vysluhovat pod způsobou krve prstem kněze, 
protože to jsou děti schopné celkem přirozeně sát.“6 Takto přijímali Eucharistii 
malé děti nejen v rámci iniciačních svátostí, ale i při dalších mších svatých v ra-
ném věku. Tuto praxi projednával na svém zasedání i Tridentský koncil, který ji 
neodsoudil.7

V 17. a 18. století se na různých synodách východních církví, zejména na 
Za moščské synodě roku 1720, o přijímání malých dětí jednalo a praxe pomalu 
začínala ustupovat i kvůli nejednotnému postoji Apoštolského stolce vůči různým 
východním církvím a obřadům.8 Ještě 26. července 1755 vydává papež Bene-
dikt XIV. encykliku Allatae sunt, kde tuto praxi popisuje, ale zároveň uvádí, že 
mnohé církve ji opouští kvůli těžkostem, které přináší. Tato encyklika je pouze 
popisná a žádné nové normy v této věci nepřináší, pouze odkazuje na závěry 
partikulárních synod.9 Už od počátku 18. století převažují i vzhledem k trendu 

3 Relata semper, Bula Pia VII. o zriadení Prešovskej eparchie, dostupná na <https://perma.cc/J459-
-PUW4> (8. 3. 2018).

4 AAS 100 (2008), s. 58–59.
5 O této problematice podrobně pojednává VASIĽ, Cyril, La comunione eucaristica dei bambini 

prima dell’uso della ragione, s. 761–765.
6 De caeremoniis, sacramentis, officiis et observationibus ecclesiasticis 1, 20, in: MIGNE, Jacques 

Paul (ed.), Patrologiae cursus completus, Series latina (PL) 177, sloupec 392.
7 Dokumenty Tridentského koncilu, přeložil Antonín Ignác Hrdina, Praha, 2015, s. 153 (21. zasedání, 

Učení o přijímání pod obojí způsobou a přijímání malých dětí, hlava 4).
8 VASIĽ, Cyril, La comunione eucaristica dei bambini prima dell’uso della ragione, s. 770.
9 Tamtéž, s. 771–772.
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latinizace východních církví zakazující právní normy10 (např. Lvovské synody 
z roku 1891).11

Pro různé rozpory a nejednotný výklad nelze spolehlivě určit, kdy tato praxe 
na území dnešní řeckokatolické metropolitní církve sui iuris na Slovensku zanikla. 
Vzhledem k absenci zmínek o ní lze usuzovat, že nejspíše se od této praxe upustilo 
již v Mukačevské eparchii, tedy ještě před oddělením Prešovské eparchie roku 
1818. V Mukačevské eparchii se praxe podávání svatého přijímání malým dětem 
udržela tak dlouho také proto, že ani Zamoščská ani Lvovská synoda neměly nad 
územím této eparchie pravomoc.12

Od roku 1929, kdy se objevují první snahy o kodifikaci práva východních ka-
tolických církví, vzniká i touha po návratu k východní tradici. Proto pro byzantský 
obřad navrhl Cyril Korolevskij toto: „Dětem, které pro slabost věku ještě nemají 
poznání této svátosti, proti všemu a ve shodě se starobylou praxí církve na východě, 
která se dodnes zachovala, se může tam, kde tento zvyk žije, vysluhovat, ale jen 
pod způsobou vína a při vyloučení jakéhokoliv nebezpečí neuctivosti.“ Klauzule 
„tam, kde tento zvyk žije“ neměla znamenat omezení partikulárního práva.13 Právo 
východních katolických církvi (nikoliv latinizované) však vzniká až na základě 
závěrů Druhého vatikánského koncilu.

2. Současnost
Ve své konečné podobě odkazuje Kodex kánonů východních církví (CCEO) na 
partikulární předpisy jednotlivých církví sui iuris: „Svátostné uvedení do tajemství 
spásy se naplňuje přijetím Božské Eucharistie, a proto se Božská Eucharistie má 
věřícímu v Krista udělit co nejdříve po křtu a myropomazání, podle norem partiku-
lárního práva vlastní církve sui iuris“ (kán. 697). Co se týče účasti dětí na Božské 
Eucharistii po křtu a myropomazání, mají se zachovávat předpisy liturgických knih 
vlastní církve sui iuris při zachování patřičné opatrnosti (kán. 710).

Ustanovení Kodexu kánonů východních církví dnes dovolují, a podle výkla-
du Cyrila Vasiľa, sekretáře Kongregace pro východní církve, i nabádají k tomu, 

10 Tamtéž, s. 773.
11 CHAUTUR, Milan, Eucharistia malým deťom – tretia katechéza, dostupná na <https://perma.cc/

FAJ2-Q3XS> (8. 3. 2018).
12 Tamtéž.
13 VASIĽ, Cyril, La comunione eucaristica dei bambini prima dell’uso della ragione, s. 776–777.
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aby se tato starobylá východní praxe vrátila.14 A to nikoliv z důvodu pouhého 
návratu k tradici, ale pro konečný cíl, tedy pro spásu duší. Smysl tohoto návratu 
byl slovenským řeckokatolickým věřícím vysvětlen v katechezích, které vydání 
partikulárního zákona předcházely.

3.  Situace v řeckokatolické metropolitní církvi sui iuris 
na Slovensku

Již několik let před vydáním výše zmíněného partikulárního zákona se podávala 
Nejsvětější Svátost dětem jednorázově při křtu a myropomazání. Tak byly všechny 
svátosti křesťanské iniciace uděleny společně, jak odpovídá východní tradici. Poté 
se čekalo na dosažení jejich rozumové schopnosti tak, jak je to dnes v latinské 
církvi. Ke změně došlo 1. září 2017, kdy nabyl účinnosti partikulární zákon o ná-
vratu k této posvátné východní praxi.15 Obnovení této praxe schválila Kongregace 
pro nauku víry svým reskriptem ze dne 28. února 2017, s tím, že z doktrinálního 
hlediska obnovení této praxe nic nebrání.16

Důležitou otázkou je, dokdy má malé dítě přijímat Božskou Eucharistii bez 
svaté zpovědi. Na tuto otázku partikulární zákon odpovídá: dokud nezačne na-
vštěvovat třetí třídu základní školy. Pak má dítě přistoupit k první svaté zpovědi. 
Rodiče mají dítěti vysvětlit, že nyní již může ke stolu Páně přicházet samo a je – 
v závislosti od své rozumové vyspělosti – odpovědné za vlastní hříchy. Upřesňující 
ustanovení této normy říká, že pokud je dítě intelektuálně vyspělejší a mohlo by 
ke svaté zpovědi přistoupit dříve, rodiče to mají konzultovat s knězem.

Co se materie týče, norma hovoří jasně: malé dítě, zejména kojenci a nemluv-
ňata, mají přijímat nejprve jen krev Páně a až později i tělo Páně. Má se používat 
víno přirozeně sladké a všichni (kněz, jáhen a rodiče) se mají postarat, aby nedošlo 
k vyplivnutí Božské Eucharistie. Vyplivnutí Eucharistie malými dětmi se nepo-
važuje za zneuctění.

Norma pamatuje i na eucharistický půst. Stanoví, že řádný eucharistický půst 
zavazuje dítě od 7. roku věku. Do té doby má pod vedením rodičů postupně vrůstat 

14 Tamtéž, s. 784.
15 V této části článku autor vychází zejména ze znění jednotlivých pastýřských listů slovenských 

řeckokatolických eparchiálních biskupů, jimiž byly partikulární zákony vyhlášeny. Normativní 
části těchto listů jsou uveřejněny v tomto čísle Revue církevního práva v rubrice Dokumenty.

16 CHAUTUR, Milan, Eucharistia malým deťom – tretia katechéza.



Podávání svatého přijímání dětem slovenských řeckokatolíků 85

do eucharistického postu postupným omezováním příjmu jídla, jak jsou malé děti 
při bohoslužbách zvyklé.

Ve všech aspektech této normy se zdůrazňuje rodičovská odpovědnost a rodi-
čovské vedení malého dítěte, aby dozrálo k pochopení toho, co od dětství přijímá. 
Velikou váhu přikládá norma i komunikaci rodičů s knězem. Tak rozsáhlá a navíc 
právně zakotvená spolupráce rodičů s knězem nemá v současnosti v latinské církvi 
obdobu.

Je stanoveno: jako jsou rodiče ve všem odpovědní za své děti před světskými 
úřady, tak i před Bohem a vlastním svědomím se budou muset zodpovídat, když 
o svatém přijímání nebudou často a vhodným způsobem hovořit se svými přijí-
majícími dětmi. Oni jsou prvními, kteří odpovídají za růst nejen tělesný, ale i za 
růst ve víře a v odpovědném přístupu v otázkách svědomí.

3.1 Obecná závaznost

Partikulární zákon zavazuje všechny katolíky byzantského obřadu patřící do řecko-
katolické metropolitní církve sui iuris na Slovensku.17 Text vyhlášení stanoví: 
„v celé církvi sui iuris“. Předpis se tedy vztahuje i na diasporu. Jiné katolíky 
byzantského obřadu norma nezavazuje. Jelikož jde o osobní zákon, platí i mimo 
území řeckokatolické metropolitní církve sui iuris na Slovensku. Její členy zavazu-
je, i když se dočasně nacházejí např. v České republice (kán. 1491 § 3, 1° CCEO).

Závaznost pro osoby, jichž se tato norma týká, je podtržena i instrukcí pro apli-
kaci bohoslužebných předpisů Kodexu kánonů východních církví, kterou vydala 
Kongregace pro východní církve dne 6. ledna 1996 a která ve svém čl. 51 stanoví: 
„Udelenie eucharistie deťom neofytom nie je ohraničené na samu chvíľu slávenia 
iniciácie. Eucharistia je chlebom života a deti sa ním majú živiť stále, totiž od 
krstu aj naďalej, aby mohli duchovne rásť. Spôsob ich účasti na eucharistii bude 
zodpovedať ich schopnosti: najprv bude odlišná od účasti dospelých, nevyhnutne 
bude menej vedomá a menej rozumová, ale postupne sa skrze milosť a pedagógiu 
sviatosti rozvinie, aby rástla ,až do stavu dokonalosti a úplnej zrelosti v Kristovi‘ 
(Ef 4, 13).“18

17 Ve vyhlášení v pastýřském listu archieparchy Jána Babjaka se uvádí „v celej Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku“.

18 Citovaná část instrukce je ve slovenském překladu dostupná na <https://perma.cc/6NS6-YUFB> 
(8. 3. 2018).
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3.2 Závaznost v České republice

Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice je samostatnou 
církevní jednotkou nepodléhající žádné církvi sui iuris. Je přímo podřízen Apo-
štolskému stolci.19 V současné době nejenže exarchát partikulární zákon nepřevzal, 
ale stále je v něm závazná vlastní norma z roku 2007, která zmíněnou liturgickou 
praxi výslovně zakazuje. Jenže zavazuje pouze příslušníky exarchátu.

Vzhledem k současné situaci v České republice, kde žijí katolíci byzantského 
obřadu z mnoha církví sui iuris, by mnohé vyřešila změna příslušnosti k církvi 
sui iuris, která je však s výjimkou taxativně stanovených případů (např. uzavření 
sňatku) možná pouze se souhlasem Apoštolského stolce (kán. 32 § 1 CCEO).

3.2.1 Závaznost pro turisty a návštěvníky České republiky

Pokud do České republiky přijede bez úmyslu se zde usadit (např. na návštěvu) 
člen církve sui iuris, která má partikulárním zákonem stanovenu možnost podá-
vání svatého přijímání malým dětem,20 může jej pro své děti vyžadovat od kněží 
jak řeckokatolických, tak latinských, protože není vázán partikulárním právem 
apoštolského exarchátu (kán. 1491 § 3, 1° CCEO).

3.2.2 Závaznost pro osoby s domicilem nebo kvazidomicilem

Získáním domicilu nebo kvazidomicilu získává věřící i svého ordináře, avšak 
nikoliv příslušnost k jeho církvi sui iuris. Člen církve sui iuris, která umožňuje 
svaté přijímání malých dětí, je touto normou vázán i na území České republiky, 
jak stanoví kán. 710 CCEO i výše zmíněná instrukce Kongregace pro východní 
církve. Tento věřící má i na území České republiky právo žádat od všech kato-
lických kněží svaté přijímání pro své malé dítě. Zakazující norma apoštolského 
exarchátu, pokud nezpochybníme její platnost, zavazuje pouze členy exarchátu, 
a nikoho jiného, i když se nachází na jeho území.

19 DVOŘÁČEK, Jiří, Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení, in: Revue 
církevního práva č. 63–1/2016, Praha, s. 80.

20 Nejde jen o řeckokatolickou metropolitní církev sui iuris na Slovensku – obdobný zákon platí ve 
většině východních církví.
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3.3 Závaznost pro přijímání na latinských bohoslužbách

Norma řeckokatolické metropolitní církve sui iuris na Slovensku o podávání sva-
tého přijímání malým dětem obsahuje i ustanovení pro řeckokatolíky účastnící se 
latinských bohoslužeb i pro latinské věřící účastnící se byzantských bohoslužeb:
1. Člen církve sui iuris musí být dotčen nemožností účasti na bohoslužbách 

v řecko katolickém chrámu.
2. Řeckokatoličtí věřící se mají ohlásit předem v sakristii celebrantovi a domluvit 

se s ním.
3. Latinský celebrant nemá právo upřít svaté přijímání malému dítěti ze slovenské 

řeckokatolické metropolitní církve sui iuris.
4. Latinští katolíci účastnící se byzantských bohoslužeb se řídí právem své církve 

sui iuris (latinské).
5. Latinští katolíci nemají právo žádat vysluhování Eucharistie malým dětem, 

protože jejich církev sui iuris to neumožňuje.
6. Řeckokatolický kněz, vědom si odlišnosti, musí vhodným způsobem vysvětlit 

latinským věřícím, že musí se svatým přijímáním vyčkat do věku stanoveného 
latinskou církví.
Bratislavský eparcha se k této problematice vyjádřil podrobněji a ve své in-

strukci k partikulárnímu zákonu uvedl, že latinští katolíci nemají právo žádat pro 
své malé děti svaté přijímání ani v tom případě, že svůj duchovní život uskutečňují 
pravidelně v řeckokatolickém chrámu a farnosti. Závazná je příslušnost k církvi 
sui iuris a nikoliv každodenní praxe. Jediným východiskem pro tyto věřící je podle 
bratislavského eparchy změna církevní příslušnosti. Pro rodiny pravidelně navště-
vující východní obřady je toto řešení zákonné, rozumné a přijatelné. Totéž platí 
pro Kongregaci pro východní církve, která se ve své rozhodovací praxi týkající 
se církevní příslušnosti drží toho, že přestup z latinské církve do východní možný 
je, ale z východní do latinské nikoliv. Tímto přístupem chce kongregace zamezit 
vylidňování východních církví ve prospěch církve latinské.21

21 DVOŘÁČEK, Jiří, Východní kanonické právo, Úvod do studia, Praha, 2014, s. 78.
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4. Závěr
Partikulární zákon řeckokatolické metropolitní církve sui iuris na Slovensku nelze 
nechat v České republice bez povšimnutí s odůvodněním, že se nás netýká, nebo 
že neodpovídá latinské tradici. Jistě se již dnes stává a bude se stávat častěji, že 
na latinské bohoslužby budou přicházet věřící jiných obřadů, protože přijíždí do 
České republiky jako turisté, nebo za svými příbuznými, kteří se zde usadili. Také 
pro tyto lidi je potřeba vyvíjet pastorační péči, pro kterou je ovšem třeba mít jasně 
stanovený právní rámec.

Ján Babjak, prešovský archieparcha, nadto jako jeden z důvodů pro přijetí 
partikulárního zákona uvádí: „Dnes, v čase veľkého sekularizmu a pôžitkárstva, 
keď nás prekvapujú stále nové experimenty v živote človeka a navádzajú nás k ne-
morálnemu životu a k hriechu, je veľmi dôležité, aby deti mali čím skôr osobnú 
skúsenosť so sviatostným Ježišom Kristom, aby sa Ježiš ubytoval v ich dušiach 
skôr než hriech.“22

Resumé
Článek představuje nový partikulární zákon řeckokatolické metropolitní církve sui iuris na 
Slovensku o podávání svatého přijímání malým dětem. Věnuje se historickému vývoji této 
praxe od jejích počátků až po její zánik a postupné obnovování v souvislosti se snahami 
o kodifikaci práva východních katolických církví v první polovině 20. století. Zabývá se 
normou a její závazností jak na území dané východní církve sui iuris, tak i v České republice.

Summary
Distribution of the Holy Communion to Children of Slovak Greek Catholics
The article presents a new particular law of the Greek-Catholic Metropolitan Church sui 
iuris in Slovakia concerning the distribution of the Holy Communion to young children. 
The article deals with the historical development of this practice from its beginnings to its 
termination and gradual renewal in connection with efforts to codify the laws of Eastern 
Catholic Churches in the first half of the 20th century. It deals with the law and its obligatory 
character both in the territory of the mentioned Eastern Church sui iuris and in the Czech 
Republic.

22 Srov. pastýřský list arcibiskupa a metropolity Jána Babjaka.
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Zusammenfassung
Verteilung der heiligen Kommunion an Kinder der Mitglieder der Slowakischen 
Griechisch-katholischen Kirche
Artikel stellt ein neues Partikulargesetz der Griechisch-katholischen Metropolitankirche sui 
iuris in der Slowakei betreffend die Verteilung der heiligen Kommunion an kleine Kinder 
dar. Es wird sowohl die historische Entwicklung dieser Praxis seit deren Ursprung bis zum 
Untergang als auch ihre allmähliche Wiedereinführung in Bezug auf die Kodifikations-
bemühungen, was das Recht der östlichen katholischen Kirchen angeht, in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhundert besprochen. Es wird die Norm an sich und ihre Verbindlichkeit sowohl 
auf dem Gebiet der betroffenen östlichen Kirche sui iuris, als auch auf dem Gebiet der 
Tschechischen Republik behandelt.

Riassunto
La distribuzione della Comunione ai bambini dei greco-cattolici slovacchi
L’articolo presenta una nuova legge particolare della Chiesa metropolitana greco-cattolica 
sui iuris in Slovacchia sulla distribuzione della Comunione agli infanti. Si dedica allo 
sviluppo storico della pratica dall’inizio fino alla sua estinzione e al suo rinnovamento che 
coincise con gli sforzi di codificare il diritto delle Chiese cattoliche orientali nella prima 
metà del ‘900. Si occupa della norma e della sua obbligatorietà sia sul territorio della Chiesa 
orientale sui iuris, sia sul territorio della Repubblica Ceca.

Klíčová slova: východní katolické církve, Kodex kánonů východních církví, partikulár-
ní zákon, řeckokatolická církev, Slovensko, Apoštolský exarchát, Česká republika, svaté 
přijímání, děti

Keywords: Eastern Catholic churches, Code of Canons of the Eastern Churches, parti-
cular law, Greek Catholic Church, Slovakia, Apostolic Exarchate, Czech Republic, Holy 
Communion, children
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Pastierske listy  
slovenských gréckokatolíckych biskupov 

o podávaní Eucharistie malým deťom (výňatky)

Prešovská archieparchia

1. Ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi nemajú možnosť ísť do vlast-
ného chrámu a idú do chrámu latinskej Cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť 
podať Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí len v prípade, 
že existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. (Iste treba ísť 
ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ste ho neprosili až 
pri svätom prijímaní.)

2. Ak veriaci latinskej Cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti pa-
triace k latinskej Cirkvi nesmú prijať Eucharistiu, a ak kňaz vie, že ide o dieťa 
náležiace k latinskej Cirkvi, Eucharistiu mu podať nesmie.

Gréckokatolícky kňaz vedomý si odlišnosti od východnej praxe im má vysvetliť, 
že musia čakať do veku stanoveného latinskou Cirkvou.

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

[V Prešove] 30. 8. 2017

Košická eparchia

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucha-
ristiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 
9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného 
z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť.

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

[V Košiciach] 27. 8. 2017
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Bratislavská eparchia

1. Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva 
povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa, bez ohľadu 
na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť 
vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom 
rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripra-
vovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy nech dieťa preruší 
pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže 
(ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.

2. Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej 
eucharistie pre svoje dieťa, aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. 
Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne, a podrobia sa rozhodnutiu 
duchovného správcu. Problém môže nastať pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní 
prijať pod spôsobom hostie.

Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, 
nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia 
trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou 
je zmena obradu.

vladyka Peter [Rusnák, bratislavský eparcha]

V Bratislave 30. 8. 2017
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Christian R. Tappenbeck: Das evangelische 
Kirchenrecht reformierter Prägung

Eine Einführung

Theologischer Verlag Zürich, Zürich, 2017, 188 s., ISBN 978-3-290-17909-0.

Teologické nakladatelství v Curychu, známé kvalitní produkcí protestantské od-
borné literatury, přednedávnem v dokonalé grafické úpravě vydalo útlou knížku 
náměstka církevního notáře svazu reformovaných církví švýcarských kantonů 
Bern, Jura a Solothurn a spolupracovníka Institutu konfesního práva Právnické 
fakulty Univerzity ve Fribourgu Dr. utr. iur. Christiana R. Tappenbecka (1974) 
s názvem Evangelické církevní právo reformovaného ražení: Úvod. Navzdory 
skromnému podnázvu se autorovi podařilo na poměrně malém prostoru podat 
brilantní a velice čtivý výklad švýcarského evangelického církevního práva, což 
je vzhledem ke skutečnosti, že každý švýcarský kanton má zpravidla svou vlastní, 
kantonální evangelickou (reformovanou) církev se samostatným právním řádem, 
skutečně obdivuhodný počin.

Autor svou monografii rozdělil do čtyř základních a pěti výklad rozšiřujících 
kapitol. Po předmluvě prof. Dr. Matthiase Zeindlera z Institutu systematické teo-
logie Teologické fakulty Univerzity v Bernu následuje krátká předmluva autorova, 
v níž osvětluje vznik recenzované knihy, jež je podstatným rozšířením a přepraco-
váním kapitoly uveřejněné původně v kolektivní monografii Religionsrecht: Eine 
Einführung in das jüdische, christliche und islamische Recht (Zürich–Basel–Genf, 
2010), na níž se autorsky podíleli prof. Dr. René Pahud de Mortanges a Petra 
Bleisch z Institutu konfesního práva Právnické fakulty Univerzity ve Fribourgu, 
Dr. David Bollag z Institutu pro židovsko-křesťanský výzkum Teologické fakulty 
Univerzity v Lucernu a Dr. Christian R. Tappenbeck.

V první kapitole nazvané Zum Selbstverständnis se autor stručně věnuje poj-
mům církve a evangelického církevního práva. V následující kapitole Quellen und 
historische Entwicklung pojednává o pramenech a historickém vývoji evangelic-
kého církevního práva ve Švýcarsku. Mezi prameny práva řadí církevní ústavy 
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neboli zřízení (Kirchenverfassungen), církevní řády (Kirchenordnungen), prová-
děcí vyhlášky (Ausführungserlasse), obyčejové právo (Gewohnheitsrecht), právní 
předpisy přesahující úroveň jednotlivých kantonálních církví (Rechtstexte auf 
überkantonalkirchlicher Ebene) a dohody se státem (Vereinbarungen mit dem 
Staat), a konečně – s otazníkem – též reformovaná vyznání víry (Reformierte 
Bekenntnisschriften).

Zatímco vztah mezi církevním zřízením (předpisem vyšší právní síly) a církev-
ními řády a prováděcími vyhláškami (předpisy nižší právní síly) je našinci zřejmý, 
za zmínku stojí příklady právních obyčejů: autor uvádí vztah bernského Domu 
diakonisek (Diakonissenhaus) k bernské zemské církvi, jenž navzdory 170 letům 
existence tohoto diakonického zařízení není upraven žádným právním předpi-
sem, a právní úpravu členství věřícího v církevním sboru ležícím za hranicemi 
kantonální církve, jejímž je členem. V podkapitole věnované historickému vývoji 
evangelického církevního práva ve Švýcarsku autor stručně popisuje právní dějiny 
od úsvitu reformace v 16. století až do „liberálního“ 19. století, kdy se zrodilo 
současné postavení kantonálních církví.

V třetí kapitole nadepsané Rechtspflege und Rechtsfortbildung autor pojednává 
nejprve o vývoji odvolacího systému a soudního přezkumu rozhodnutí církevní 
správy. Dále se věnuje demokracii v církvi. Podle autorova mínění a též znění 
několika švýcarských církevních ústav demokratická církevní organizace není 
v rozporu se současným evangelickým výkladem Písma svatého. Autor uvádí, 
že církevní demokracie se na rozdíl od světské vyznačuje několika zvláštnostmi. 
„Demokracie musí žít v církvi v duchu křesťanské zodpovědnosti s tím, že zacho-
vává vědomí, že Pán církve ,není z tohoto světa‘ (J 18, 36): ani v demokratické 
církvi nemůže být Ježíš Kristus odvolán a jeho svědectví nemůže být předmětem 
částečné nebo úplné revise“ (s. 53).

Ve Švýcarsku je zřejmě demokracie ve světském veřejném životě zakořeněná 
natolik hluboce, že se tomuto pojmu lze v církevním prostředí vyhnout jenom 
stěží. Navzdory této skutečnosti zastávám názor, že by bylo příhodnější na pojem 
demokracie v církvi resignovat a mluvit spíše o vládě Ducha svatého (pneumato-
kracii) než o lidovládě (demokracii). Konec konců i myšlenky autora recenzo-
vané monografie se zřetelně ubírají tímto směrem, jsou však oděny do světské 
terminologie, což je podle mého názoru nesprávné, protože – jak tvrdí Dr. Joseph 
D. Small, přední odborník na zřízení Presbyterní církve (USA) – ošklivý jazyk 
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pomáhá hloupým myšlenkám ovládat chování (A Collegial Bishop? Classis and 
Presbytery at Issue, 2010, s. 53).

Autor se ve čtvrté kapitole nazvané Überblick über die Regelungsmaterien 
zabývá bohoslužebným řádem, svátostmi (křtem a večeří Páně), konfirmací, církev-
ními sňatky, církevními pohřby, pastorační péčí, diakonií, misií, mezináboženským 
dialogem, poměrem ke světské společnosti a dění v ní, a konečně církevními struk-
turami. Podívejme se podrobněji na posledně jmenovanou podkapitolu věnovanou 
organizaci církve.

Základní jednotkou církevní organizace je církevní obec neboli církevní sbor 
(Kirchgemeinde). Orgány církevního sboru jsou hlasovné údy sboru (Stimmberech-
tigten), jimž přísluší volba členů dalšího orgánu – staršovstva (Kirchgemeinderat, 
příp. Kirchgemeindevorstand), správního orgánu místního sboru. Církevní sbor 
konečně může zřizovat různé komise.

Několik církevních sborů tvoří kantonální církev (Kantonalkirche), jejímiž 
orgány jsou synod (Synode, příp. Consistoire) a synodní, příp. církevní rada 
(Synodalrat, příp. Kirchenrat). Některé kantonální církve mají též odvolací komisi 
(Rekurskommission, příp. Rekursgericht nebo Beschwerdekommission). Zvláštním 
orgánem, avšak bez rozhodovací pravomoci, je v případě několika kantonálních 
církví též konvent (Konvent) nebo kapitula (Kapitel). V těchto shromážděních se 
setkávají určité skupiny církevních služebníků, typicky farářů nebo jáhnů.

Jednotlivé kantonální církve se dále seskupují na jazykovém základě do  svazů, 
jimiž jsou Německo-švýcarská církevní konference (Deutschschweizerische 
Kirchen konferenz) a Konference reformovaných církví románského Švýcarska 
(Conférence des Églises réformées de Suisse romande). Největší jednotou švý-
carských evangelických církví je konečně Švýcarský evangelický církevní svaz 
(Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, resp. Fédération des Églises pro-
testantes de Suisse).

V páté, rozšiřující kapitole Zur Leitung se autor věnuje řízení církve na jed-
notlivých úrovních v podrobnější míře než v předcházející kapitole. V případě 
kantonální úrovně uvažuje též o možnosti zavedení biskupského úřadu. V šesté 
kapitole Vom Allgemeinen Priestertum und den kirchlichen Diensten se věnuje 
spojení obecného kněžství lidu Kristova a církevních služeb. Podrobněji se za-
bývá otázkou, kdo má být v církvi ordinován. Upozorňuje, že stanovisko k or-
dinaci jáhnů se liší kanton od kantonu. V sedmé kapitole Zum volkskirchlichen 
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 Selbstverständnis evangelisch-reformierter Kirche autor pojednává o problematice 
lidové církve v reformovaném prostředí, zatímco v osmé kapitole nadepsané Zur 
Frage der Bekenntnisbindung se vrací k otázce vázanosti jednotlivými vyznáními 
víry (např. v kontextu společného evangelického zpěvníku).

V deváté kapitole s názvem Zum Kirchenrecht evangelischer Freikirchen se 
autor podrobně zabývá právním postavením těch náboženských společenství, které 
ve Švýcarsku – na rozdíl od většiny kantonálních církví – nepožívají výhod po-
stavení veřejnoprávních korporací. Popisuje známý odpor některých společenství, 
zejména baptistických, k právní organizaci, avšak dospívá k závěru, že navzdory 
této skutečnosti lze mluvit o církevním právu svobodných církví. Za poslední kapi-
tolou je zařazeno stručné závěrečné slovo autora a 18stránkový seznam švýcarské 
církevněprávní literatury evangelické provenience.

Recenzovaná monografie přináší svěží vhled do právního řádu a víry švýcar-
ských reformovaných církví, tj. světa, o němž má většina českých čtenářů nanejvýš 
mlhavou představu. Knihu lze vřele doporučit všem zájemcům o církevní právo 
a teologii bez rozdílu vyznání.

Adam Csukás
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Právní struktury pro pastoraci východních katolíků, 
Nikósie (Kypr), duben 2018

Ve dnech 4. až 7. dubna 2018 se v sídle maronitské archieparchie v Nikósii na 
Kypru uskutečnilo každoroční setkání kanonistů zabývajících se východním kano-
nickým právem. Tématem letošní konference byly Právní struktury pro pastoraci 
východních katolíků (Strutture giuridiche per la pastorale degli orientali cattolici). 
Organizátory setkání byly Papežský východní institut v Římě a maronitská archi-
eparchie na Kypru. Účastníky konference přivítal kyperský arcibiskup pro maronity 
Mons. Youssef Soueif. Na konferenci zazněly následující příspěvky:

 – Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretář Kongregace pro východní církve: Etnicita 
a zápis do církve sui iuris,

 – P. Lorenzo Lorusso OP, podsekretář Kongregace pro východní církve: Posta-
vení malých církví sui iuris a jejich budoucnost,

 – Prof. Sunny Kokkaravalayil SJ z Papežského východního institutu v Římě: 
Východní katolíci bez vlastní hierarchie (kán. 916 § 5 CCEO),

 – P. Paolo La Terra z Teologického institutu Ibleo v Raguse na Sicílii: Interrituál-
ní soužití: historicko-kritická reflexe Constitutio Cypria (1260),

 – Prof. Péter Szabó z Právnické fakulty Katolické univerzity Pétera Pázmánye 
v Budapešti: Hierarchická struktura a episkopát ve východní církvi: kyperská 
církev z dějinného pohledu,

 – Prof. Federico Marti z Fakulty kanonického práva Papežské univerzity Svatého 
Kříže v Římě: Apoštolský vizitátor pro východní katolíky: vize do budoucnosti,

 – Prof. Astrid Kaptijn z Teologické fakulty Univerzity ve Fribourgu: Vnitřní 
struktura ordinariátu pro východní katolíky bez vlastní hierarchie,

 – Prof. Natale Loda z Teologické fakulty Papežské lateránské univerzity v Římě: 
Ordinariáty a jejich partikulární právo,

 – Prof. Pablo Gefaell z Fakulty kanonického práva Papežské univerzity Svatého 
Kříže v Římě: Kanonická povaha exarchátů pro věřící byzantského obřadu,

 – Prof. Leszek Adamowicz z Fakulty práva, kanonického práva a správy Katolické 
univerzity Jana Pavla II. v Lublinu: Apoštolská administratura Łemkowszczyzna: 
příklad etnicity v církvi,
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 – Prof. Jaroslav Lajčiak z Papežského východního institutu v Římě: Apoštolský 
exarchát v České republice: kořeny a aktuální stav,

 – Dr. Jiří Dvořáček z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci: Partikulární právo Apoštolského exarchátu v České republice: 
aktuální stav a výhledy.
Pravidelné setkání východních kanonistů se vydařilo i letos. Díky omezenému 

počtu účastníků byla příležitost k odborným i osobním diskusím, součástí programu 
byly návštěvy historických míst na řecké i Tureckem okupované straně ostrova 
i účast na velkopáteční maronitské liturgii v maronitském kostele v Kormakitis 
(podle juliánského kalendáře).

Jiří Dvořáček
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VII. ekumenicko-právní konference,  
Katovice/Brenna (Polsko), duben 2018

Ve dnech 19. až 20. dubna 2018 se konal v Katovicích a Brenné v Polsku sedmý 
ročník mezinárodní ekumenicko-právní konference, v letošním roce na téma Idea 
synodality: kontext, výzvy a perspektivy (Idea synodalności: konteksty, wyzwania 
i perspektywy). Pořadatelem byla Katedra práva a ekumenismu Teologické fakulty 
Slezské univerzity v Katovicích ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou teologie Univerzity v Kon-
stanci (Constanţa) a Řeckokatolickou teologickou fakultou Prešovské univerzity 
v Prešově. Organizační tým hostující fakulty pod vedením prof. Andrzeje Pastwy 
jako každoročně pozval odborníky především ze středoevropského prostoru.

První den konference se uskutečnil v prostorách Slezské univerzity v Kato-
vicích. Prof. Marcin Hintz z Křesťanské teologické akademie ve Varšavě referoval 
o evangelickém chápání synodu jako zpřítomnění církve. O diecézních synodech 
v katolické nauce i praxi pojednal Dr. Grzegorz Strzelczyk z Teologické fakulty 
Slezské univerzity v Katovicích. O diecézním synodu v současnosti pohovo-
řil prof. Wojciech Góralski z Teologické fakulty Univerzity kardinála Stefana 
Wyszyńského ve Varšavě.

Na téma synodálních procesů po Druhém vatikánském koncilu v Německu 
referoval prof. Stephan Haering OSB z Katolické teologické fakulty Mnichov-
ské univerzity, o obdobných procesech v Rakousku pojednal prof. Wilhelm Rees 
z Katolické teologické fakulty Univerzity v Innsbrucku a konečně svůj příspěvek 
o synodálních procesech ve Švýcarsku přednesl prof. Adrian Loretan z Teologic-
ké fakulty Univerzity v Lucernu. Po zajímavé diskusi, v níž se projevily některé 
odlišnosti v přístupu kanonistů a teologů k uvedeným tématům, následoval přesun 
účastníků do Brenné u Skočova na večeři a nocleh.

Druhý den konference pokračoval v Brenné. Přednášku na téma synodální 
praxe prvotní církve přednesl doc. Stanislav Přibyl z Teologické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Perspektivy katolického a luter ského 
diecézního synodu srovnal prof. Piotr Kroczek z Fakulty kanonického práva 
 Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově. Hostitel konference prof. Andrzej 
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Pastwa z Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích pohovořil obecně 
o tématu synodality, participace a spoluodpovědnosti v kontextu aggiornamenta. 
O synodalitě ve slovenské řeckokatolické církvi pojednal doc. František Čitbaj 
z Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity v Prešově. Dvě česká 
témata přednesli doc. Damián Němec OP z Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci v referátu o diecézním synodu v České republice 
jakožto nevyužívaném nástroji a Dr. Monika Menke z téže fakulty, která přiblížila 
přípravu a průběh jediného českého pokusu o synodální jednání na plenárním 
sněmu katolické církve v České republice, konaného v letech 1997 až 2005. 
Po závěrečné diskusi byly u společného oběda plánovány další společné aktivity.

Konference se účastnilo asi 50 účastníků z okruhu kanonistů, odborníků 
v oblasti ekumenismu a teologů, včetně studentů a doktorandů, ze středoevropské 
oblasti. Jednacími jazyky konference byly polština, angličtina a němčina. Některé 
původně plánované referáty sice pro neúčast autorů nemohly být předneseny, 
nicméně všechny příspěvky z tohoto setkání budou publikovány ve formě 
anglicky psaných odborných článků uveřejněných v časopisu Ecumeny and Law, 
vydávaného Slezskou univerzitou v Katovicích. Závěr z jednání i diskusí můžeme 
shrnout v tvrzení, že myšlenka synodů je i nadále v církvích důležitá, nicméně 
nejen katolická církev nyní hledá nový impuls pro vtělení této myšlenky a způsob 
její konstruktivní a funkční realizace.

Monika Menke
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The Classis and Presbytery at Issue, 
Kampen (Nizozemsko), květen 2018

Ve dnech 22. a 23. května 2018 se na Teologické univerzitě Reformované církve 
v Kampenu v Nizozemsku uskutečnila mezinárodní vědecká konference The Colle-
gial Bishop Revisited: The Classis and Presbytery at Issue. Ústředním tématem 
konference bylo právní postavení seniorátů – středních stupňů církevní správy – 
v reformovaných, presbyterních a unionovaných církvích působících v různých 
částech světa, zejména však v Nizozemsku, Spojených státech amerických, Skotsku 
a České republice.

Účastníci konference se snažili zodpovědět otázku, zda lze seniorát, zejména 
jeho konvent, nadále považovat za kolegiálního biskupa. Toto zjednodušené vy-
světlení právního postavení seniorátu vychází z předpokladu, že tytéž úlohy, jaké 
plní v katolické církvi diecézní biskup, plní ve jmenovaných církvích seniorátní 
konvent, tj. shromáždění všech kazatelů (vyučujících starších) v daném okrsku 
a přibližně stejného počtu řídících starších z farních sborů v obvodu seniorátu.

Konference byla zahájena v úterý 22. května v ranních hodinách pobožností 
v krásných prostorách univerzitní auly v historické části Kampenu, v těsné blízkosti 
jedné ze zachovalých bran středověkého městského opevnění pocházejícího z dob, 
kdy byl Kampen bohatým hansovním městem. Účastníky jménem organizátorů 
konference přivítal prof. Leon van den Broeke ze Svobodné univerzity v Amstero-
damu a Teologické univerzity Reformované církve v Kampenu. Následně předal 
slovo prof. Allanu Janssenovi z Teologického semináře v Novém Brunšviku ve 
státě New Jersey ve Spojených státech amerických.

Řečníci připomněli stejnojmennou konferenci, která se konala v roce 2008 
právě v Novém Brunšviku, shodou okolností 1. dubna, což bylo vzhledem k úzce 
zaměřenému tématu konference několika církevními novináři považováno za aprí-
lový žert. Konference však byla velice úspěšná; její výsledky byly publikovány 
ve sborníku A Collegial Bishop? Classis and Presbytery at Issue (2010), jenž se 
v mezidobí stal jednou ze základních publikací v oboru. Právě na úspěch konfe-
rence z roku 2008 zdárně navázala konference o deset let později.
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První referát s provokativním názvem Who says? The Authority of the Classis/
Presbytery in a Reformed Church, navazujícím na název konference, pronesl 
prof. Allan Janssen. Přehledně v něm shrnul teologické předpoklady úspěšného 
působení seniorátu v protestantském prostředí. Zaměřil se především na souvislost 
společenství (koinónia) a dohledu (episkopé) v právním postavení seniorátu a vy-
světlil důvody, pro něž je v současnosti uvažováno o možnostech zvýšení významu 
seniorátního konventu jakožto společenství, shromáždění, na úkor jeho přečetných 
administrativních úkolů. Právě hluboce zakořeněná nechuť k účasti na seniorátních 
konventech, jež od 70. let 20. století pronikla do většiny reformovaných církví, 
a s ní úzce související přílišná byrokratizace jednání konventů, byla reflektována 
téměř všemi účastníky konference.

Následující příspěvek pronesl prof. Leon van den Broeke na téma Classis 
as Community? Between Ecclesial Hyperindividualism, Catholicity and Safety 
a plynule jím navázal na svého předřečníka. Zaměřil se na reorganizaci senio-
rátů, uskutečněnou v rámci procesu Kerk2025, jenž byl zahájen v Protestantské 
církvi v Nizozemsku (Protestantse Kerk in Nederland), největší z nizozemských 
reformovaných církví, která vznikla v roce 2004 sloučením Nizozemské reformo-
vané církve (Nederlandse Hervormde Kerk), Reformované církve v Nizozemsku 
(Gereformeerde Kerken in Nederland) a Evangelické luterské církve v Nizozem-
ském království (Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden). 
Dne 1. května 2018 totiž v Protestantské církvi v Nizozemsku vstoupila v účin-
nost reforma, jejímž důsledkem je snížení počtu seniorátů ze 74 na 11, přičemž 
 každý se seniorátů má přibližně 150 až 200 farních sborů. Významnou změnou 
je, že farní sbory již nadále nebudou muset delegovat do seniorátního konventu 
své zástupce. Další novinkou je zavedení úřadu seniorátního kazatele (classis-
predikant), jenž svým postavením velmi připomíná úřad seniora v Českobratrské 
církvi evangelické. Reorganizace seniorátů v Protestantské církvi v Nizozemsku 
je projevem většího důrazu na společenství v seniorátu. Počítá se s prohloubením 
teologické diskuse na seniorátních konventech a umenšením jeho čistě správních 
úkolů. Zároveň se farním sborům v seniorátech zaručuje možnost seskupovat se 
do kruhů (ringen), jež mají v Nizozemsku tradici. Ponechává se na jednotlivých 
kruzích, jakou společnou aktivitu budou vyvíjet. Žádná ústřední reglementace 
 jejich činnosti se nepředpokládá. Tyto změny jsou v souladu se základní myšlenkou 
procesu Kerk2025, jíž je návrat k základům, zejména k dostatečnému prostoru pro 
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jednotlivé sbory, a jednoduchosti církevněprávních předpisů. Na příspěvek svými 
praktickými postřehy navázal generální sekretář Protestantské církve v Nizozem-
sku René de Reuver, jenž je v církvi odpovědný za provádění plánu Kerk2025.

Po obědě pokračovala prezentace právního řádu nizozemských reformovaných 
církví referátem Hilbranda van Eeken z Křesťanské reformované církve v Nizo-
zemsku (Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland). Ve svém příspěvku na 
téma Practice Ground in Dealing with Differences představil seniorátní konvent 
ve své církvi jako prostor k setkávání různorodých postojů jednotlivých farních 
sborů. Některé sbory např. povolují vstup do kostela mužům pouze v černém 
obleku a ženám s černým šátkem na hlavě, některé sbory rozhodně odmítají zvát 
určité kazatele z církve ke kázání na svých bohoslužbách. Právě seniorátní kon-
venty jsou prostředkem vzájemného setkávání, poznávání a překonávání nedůvěry 
a též isolovanosti jednotlivých sborů v církvi, jíž je blízký kongregacionalismus.

Na referát prof. Leona van den Broeke, jenž zazněl v dopolední části prvního 
konferenčního dne, navázal jeho kolega z Protestantské teologické univerzity 
v Amsterodamu a Groningenu prof. Klaas-Willem de Jong. Ve svém velice za-
jímavém příspěvku s názvem Half a Bishop: A Critical Outline of the so-called 
‘classispredikant’ in the Protestant Church in the Netherlands se snažil objek-
tivním způsobem vyrovnat s novým úřadem „seniora“ v Protestantské církvi 
v Nizozemsku, tedy v zemi, v níž je v reformovaných kruzích již z dob 16. století 
stále přítomný silný a setrvalý odpor k monokratickým církevním úřadům, ze-
jména však k úřadu „individuálního“ biskupa (na rozdíl od kolegiálního bisku-
pa, tj. seniorátního konventu). Řečník nejdříve popsal prvky biskupského úřadu 
(v katolické církvi), jak je reflektuje současná protestantská teologie. Následně 
popsal pracovní náplň nových nizozemských „seniorů“. Účelem zavedení tohoto 
úřadu je zejména snížení zátěže seniorátních konventů, když bude nadále určité 
činnosti vykonávat pouze jedna osoba (např. jde o přípravu zasedání seniorát-
ních konventů nebo o vizitace ve farních sborech). Neméně významným úkolem 
„seniorů“ bude misijní činnost (jak vnější, tak vnitřní). Prof. Klaas-Willem de 
Jong přiznal, že vzorem pro zavedení úřadu „seniora“ v Protestantské církvi 
v Nizozemsku byl úřad moderátora Spojené reformované církve ve Spojeném 
království (United Reformed Church). Společnými rysy obou úřadů jsou zejména 
absence účasti „seniora“ v zákonodárném procesu, zapojení v církevních shro-
mážděních (konventech, synodech) a pastorační úkoly. „Senior“ v Protestantské 
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církvi v  Nizozemsku naopak bude na rozdíl od britských „seniorů“ v urgentních 
případech disponovat většími pravomocemi. Všechny jeho kroky však musí ná-
sledně schválit širší rada („seniorátní výbor“). Řečník uzavřel, že „seniorům“ 
v Protestantské církvi v Nizozemsku chybí jeden z významných rysů (katolických) 
biskupů, tj. apoštolská posloupnost a vůbec nezastupitelná role v ordinaci (svěce-
ní) kazatelů (kněží). Závěr, že classispredikant je nanejvýš polovičním biskupem, 
přijalo posluchačstvo s úlevou. Prof. Klaas-Willem de Jong však upozornil, že 
úřad „seniora“ má potenciál rozvinout se do stavu téměř úplného biskupa.

Po krátké přestávce následovala vystoupení přednášejících, kteří nepocházejí 
z Nizozemska. Prof. Kathy Smith z Kalvínova teologického semináře v Grand 
Rapids ve státě Michigan ve Spojených státech amerických, jedna z prvních ordi-
novaných žen v Křesťanské reformované církvi v Severní Americe (jež nemá se 
stejnojmennou církví v Nizozemsku žádnou souvislost), ve svém referátu na téma 
Classis Renewal: Balancing Tensions and Encouraging Health popsala kroky, ji-
miž lze dosáhnout ozdravení seniorátních konventů a dosáhnout cíle, aby byly opět 
především bohoslužebnými shromážděními nositelů církevních úřadů, a nikoliv 
pouze administrativními tělesy.

Českou republiku a vůbec svět na východ od Nizozemska reprezentoval 
JUDr. Adam Csukás z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
a Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické. Ve svém příspěvku 
s názvem Classis in the Evangelical Church of Czech Brethren identifikoval celkem 
osm rysů církevního zřízení Českobratrské církve evangelické, jimiž se odlišuje od 
zřízení reformovaných a presbyterních církví v západní Evropě a v zámoří. Zájem 
posluchačů vyvolalo zejména líčení průběhu „české re formace“ v 15. a 16. století 
a církevní zřízení staré Jednoty bratrské. Skutečnost, že evangelické církve 
v Předlitavsku měly již na sklonku 18. století své seniory a od poloviny 19. století 
též seniorátní výbory, prokázala úzkou souvislost vývoje zřízení reformovaných 
církví v Evropě navzdory podstatně odlišným dějinám a postavení evangelických 
církví.

První konferenční den brilantním způsobem ukončil Dr. John Chalmers, bývalý 
moderátor Skotské církve (Church of Scotland), který si „odskočil“ ze zasedá-
ní obecného shromáždění (General Assembly) své církve, které se konalo souběžně 
s konferencí v Edinburghu. Ve svém strhujícím napůl referátu, napůl kázání, přesně 
vyjádřil tradiční chápání seniorátních konventů ve Skotské církvi, matce všech 
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presbyterních církví. Podobně jako většina účastníků konference i on vyjádřil své 
znepokojení nad přílišnou byrokratizací jednání seniorátních konventů a vyzval 
k návratu ke kořenům.

Bezprostředně po ukončení druhého bloku konference se přítomní posluchači 
i přednášející vydali na komentovanou prohlídku historického centra Kampenu. 
Po návratu z vycházky následovala společná večeře v zahradě univerzity a něko-
likahodinové neformální, srdečné rozhovory.

Druhý den konference zahájil pobožností Dr. John Chalmers. Zpěv písní hrou 
na klavír doprovodil prof. Hans Schaeffer z Teologické univerzity Reformované 
církve v Kampenu, jenž se vzápětí chopil slova, aby přednesl příspěvek s názvem 
Classical Action as Embodying Christ: Practical and Systematic Reflections on the 
Classis. Zabýval se především postavením seniorátů v „osvobozené“ Reformované 
církvi v Nizozemsku (Gereformeerde Kerken in Nederland, „vrijgemaakt“), avšak 
poukázal taktéž na společný rys seniorátního konventu v reformovaných, presby-
terních a unionovaných církvích, jímž je eucharistické společenství.

Následoval referát Dr. Josepha Smalla z Presbyterní církve (USA), největší 
presbyterní církve v Severní Americe, s názvem How Polity Dies: Form without 
Substance in the Presbyterian Church (U. S. A.). Řečník vyjádřil skepsi nad praxí 
seniorátních konventů, v nichž převládají administrativní úkoly nad duchovními 
rozhovory, které mají mít přednost. Upozornil na organizační reformu, kterou 
uskutečnila Presbyterní církev (USA) v 70. letech 20. století, když tehdejší starší 
církve chtěli vnést do církevního prostředí efektivitu obchodního rozhodování, což 
mělo za následek úpadek duchovního života seniorátních konventů.

Poslední příspěvek přednesl rektor Teologické univerzity Reformované církve 
v Kampenu a člen první komory Generálních stavů, tj. senátu nizozemského par-
lamentu, prof. Roel Kuiper na téma Embedding and Disembedding: the Classis 
and Society. Vhodným způsobem ukončil poslední přednáškový blok konference 
poukazem na další možnosti působení seniorátů v církvi i ve světské společnosti.

Konferenční jednání se následně soustředilo do několika menších skupinek, 
v nichž po dobu asi jedné hodiny pokračovaly rozhovory nad projednávanými 
tématy. V plenární schůzi po obědě mluvčí jednotlivých skupinek přednesli své 
závěry ostatním účastníkům konference. Následně byla konference ukončena s pří-
slibem brzkého vydání výběru konferenčních příspěvků tiskem.

Adam Csukás



Z valné hromady Společnosti pro církevní právo. Zprava předseda Společnosti P. prof. Jiří 
Rajmund Tretera OP a místopředseda doc. Záboj Horák.

From the General Meeting of the Church Law Society. Pictured from the right are Chairman 
of the Society P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP and Vice-chairman Assoc. Prof. Záboj Horák.

Foto Antonín Krč
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Ze Společnosti pro církevní právo

Revue církevního práva na třetím místě v České republice
S radostí oznamujeme, že Revue církevního práva se v soutěži organizované 
Společností německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovar-
ské právnické dny o nejlepší právnický časopis v období 2017/2018 umístila za 
Českou republiku na třetím místě. Výsledek byl vyhlášen při slavnostní recepci 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech v pátek 15. června 
2018. Do soutěže se přihlásilo 33 českých a slovenských časopisů. Na prvních 
třech místech se za Českou republiku umístily tyto časopisy:
1. Bulletin advokacie (Česká advokátní komora),
2. Právní rozhledy (C. H. Beck),
3. Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo).
Děkujeme všem věrným čtenářům, kteří odevzdali svůj hlas pro náš časopis.

Valná hromada Společnosti pro církevní právo
V podvečer 15. května 2018 se v reprezentačním sále na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze konalo řádné zasedání valné hromady Společnosti pro 
církevní právo.

Zprávu o činnosti za poslední dva roky podal předseda Společnosti P. prof. Jiří 
Rajmund Tretera OP. Do Společnosti bylo za uplynulé období přijato 38 nových 
členů, vystoupilo 14 členů, zemřelo pět členů. Ke dni konání valné hromady měla 
Společnost pro církevní právo 497 členů. V závěru svého projevu předseda při-
pomněl jména pěti členů, kteří nás v posledních dvou letech předešli na věčnost. 
Přítomní uctili jejich památku minutou ticha.

Dále vystoupil Bc. František Kratochvíl, člen tříčlenné kontrolní komise Spo-
lečnosti, a přednesl zprávu o kontrolách za poslední dva roky. Sdělil, že komise 
neshledala žádných závad v činnosti orgánů Společnosti, a doporučil valné hroma-
dě, aby vyslovila odstupujícímu pracovnímu výboru své absolutorium.

Místopředseda Společnosti doc. Záboj Horák předložil pracovním výborem vy-
pracovaný návrh na složení orgánů valné hromady, volených aklamací, a na složení 
vedení Společnosti, voleného tajným hlasováním. Všichni navržení byli zvoleni. 
Pracovní výbor byl rozšířen o jednoho nového člena, kterým je Mgr. Jan Beránek.



INFORMACE108

O jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici v kanceláři Společnosti pro 
církevní právo v Sudoměřské 25, Praha 3. Nové složení orgánů Společnosti je již 
vyvěšeno na internetových stránkách Společnosti.

79. večer Společnosti pro církevní právo

V návaznosti na valnou hromadu začal 79. večer Společnosti v cyklu přednášek 
a rozhovorů o působení práva v církvi a společnosti.

Po hudebním úvodu představil prof. Jiří Rajmund Tretera předměty z  oboru 
církevního práva a konfesního práva, které se vyučují na Právnické fakultě 
 Univerzity Karlovy. Pohovořil o zkušenostech z aktivních vystoupení studentů 
při vědeckých seminářích Církevní právo a konfesní právo a Právo a Bible, 
 založených v poslední době.

V další části pokračoval rozhovor ve skupinkách při obvyklé číši vína a občers-
tvení. Večer byl ukončen před osmou hodinou a mnozí z jeho účastníků se odebrali 
na pokračující oslavy sv. Jana Nepomuckého na Vltavě.

Bohatou fotodokumentaci ze zasedání valné hromady a celého večera pořídil 
člen Společnosti pan Antonín Krč. Fotografie jsou uveřejněny na internetových 
stránkách Společnosti, v rubrice Fotogalerie.

Nové internetové stránky Společnosti pro církevní právo

Na žádost mnoha členů Společnosti pro církevní právo rozhodl pracovní výbor 
Společnosti na konci minulého roku, že bude provedena rekonstrukce internetových 
stránek Společnosti, jejichž průběžné vytváření a doplňování patří k důležitým 
a pracným činnostem vedení Společnosti.

Internetové stránky Společnosti v novém uspořádání a s novou grafikou 
byly uvedeny do provozu 1. června 2018, opět na adrese http://spcp.prf.cuni.cz. 
 Návštěvníci stránek najdou nově v rubrice Členství přihlášku za člena Společnosti, 
kterou lze po vyplnění přímo odeslat. Přístup k dosud používaným stránkám je 
zachován i na nově instalovaných stránkách. Stačí použít odkaz Staré stránky 
umístěný v pravé dolní části nových stránek.

Z plenárního zasedání Rady vědeckých společností České republiky

V pondělí 16. dubna 2018 se v odpoledních hodinách konalo v budově Akademie 
věd České republiky v Praze 1 – Starém Městě, Národní 3, výroční plenární za-
sedání Rady vědeckých společností České republiky. Asi 90 účastníků sledovalo 
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po tři hodiny program zasedání bohatý na informace o vědecké činnosti Rady. 
Ta sdružovala ve chvíli zahájení zasedání 80 členských společností, zastupujících 
asi 25 000 členů. Také předseda a místopředseda Společnosti pro církevní právo 
byli přítomni.

V úvodu zasedání Rady pozdravila předsedkyně Akademie věd České republiky 
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Následovala zpráva o činnosti Rady od jejího 
posledního plenárního zasedání ze dne 21. září 2017, kterou přednesl předseda Rady 
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (Česká botanická společnost). Zasedání řídil člen 
výkonného výboru Rady RNDr. Petr Budil, Ph.D. (Česká geologická společnost).

Po představení čtyř vědeckých společností nově se o členství v Radě ucháze-
jících bylo přistoupeno k tajnému hlasování, v němž požadovanou většinu hlasů 
získala jen polovina z nich: uspěly společnosti, které žádaly o členství již podruhé – 
Česká arachnologická společnost a Česká asociace pro africká studia.

Noc kostelů v České republice podesáté

Noci kostelů v pátek 25. května 2018 se zúčastnilo 1 509 kostelů a modliteben 
v českých zemích a bylo zaznamenáno 465 000 návštěvnických vstupů. Bylo při-
praveno 7 304 programů. Veřejnosti byla tak opět otevřena významná část kostelů 
většího počtu církví v naší zemi. Každá farnost (sbor), která se pro účast na akci 
rozhodla, připravila svůj program představující množství koncertů, komentovaných 
prohlídek, četby básnických sbírek a Písma svatého, divadelních scén, zahradních 
slavností spojených s romantickou úpravou jídla v přírodě. Veřejnosti byly zpří-
stupněny nejen běžné liturgické prostory kostelů, ale i jinak nepřístupné součásti 
církevních budov (sakristie, kůry, kruchty, galerie, krypty, kláštery), tak jako tomu 
bylo již v předcházejících letech.

Srovnáme-li letošní Noc kostelů s předchozími, zaznamenáváme trvalý vzrůst 
míst, kde se akce koná, i počtu účastníků. Do akce se poprvé přímo zapojilo Radio 
Proglas, které zpřístupnilo kapli Svatého Ducha ve svém brněnském sídle.

Některé své kostely a modlitebny, i docela nedávno postavené, opět otevřely 
i mnohé protestantské vyznavačské církve, jejichž počet členů v posledních 
 deseti letích vzrostl o několik desítek tisíc členů a stovky nových sborů (farností) 
díky velkému množství křtů po obrácení v dospělosti.

Našim vroucným a toužebným přáním je, aby se i další farnosti a sbory, které 
až dosud zůstávaly stranou, daly inspirovat a připojily se již v následujícím roce.
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Prof. JUDr. Peter Blaho zemřel

Dne 29. května 2018 byl ve věku 79 let na věčnost odvolán prof. JUDr. Peter 
Blaho, CSc., dr. h. c., profesor římského práva z Trnavské univerzity v Trnavě, 
emeritní rektor a děkan právnické fakulty, rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého (2001). 
Prof. Blaho se zasloužil také o obnovu výuky církevního práva a konfesního prá-
va na slovenských právnických fakultách. Pohřební mši sloužil 2. června 2018 
 arcibiskup metropolita bratislavský Mons. Stanislav Zvolenský. Zesnulý byl týž 
den uložen do hrobu na bratislavském hřbitově.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo

R. D. ICLic. Mag. theol. Stanislav Brožka byl kardinálem Dominikem Dukou OP, 
arcibiskupem pražským, na dobu od 1. dubna 2018 do 31. března 2023 jmenován 
soudcem Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské.

D. ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Bartoloměj Čačík OPraem., převor Strahov-
ského kláštera a soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, 
oslavil 12. dubna 2018 své 40. narozeniny.

Doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., vyučující na Katedře římského práva, 
kanonického a církevního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislavě, oslavil 23. května 2018 své 50. narozeniny.

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., nositel Templetonovy ceny a čestného 
doktorátu Oxfordské univerzity, prezident České křesťanské akademie, farář 
katolické akademické farnosti v Praze, čestný člen Společnosti pro církevní právo, 
inspirátor Desetiletí duchovní obnovy českého národa, se 1. června 2018 dožil 
70 let.

R. D. ICLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, farář v Sázavě – Černých Budách, 
oslavil 23. června 2018 své 40. narozeniny.

Jiří Rajmund Tretera
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From the Church Law Society

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico

Church Law Review Placed Third in the Czech Republic

We are pleased to announce that the Church Law Review placed third in the 
Czech Republic in the best law journal competition in the period 2017/2018 
organized by the “Karlsbader Juristentage” Society of German, Czech, Slovak and 
Austrian Lawyers. The result was announced at a festive banquet at the Grandhotel 
Ambassador Národní dům in Karlovy Vary on Friday, 15th June 2018. There were 
33 Czech and Slovak journals that entered the competition. These journals took 
the first three places for the Czech Republic:
1. Bulletin advokacie – Bulletin of the Czech Bar Association (Czech Bar Asso-

ciation),
2. Právní rozhledy – Law Review (C. H. Beck),
3. Revue církevního práva – Church Law Review (Church Law Society).
We thank all the loyal readers who have cast their vote for our journal.

General Meeting of Church Law Society

On the evening of 15th May 2018, a regular session of the General Meeting of the 
Church Law Society took place in the representation hall of the School of Law of 
Charles University in Prague.

The activity report for the last two years was presented by the Chairman of the 
Society P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP. In all, 38 new members joined the Society 
in the aforementioned period, 14 members left and five died. As of the date of the 
General Meeting, the Church Law Society had 497 members. At the end of his 
speech, the Chairman recalled the names of the five members who had passed away 
in the last two years. Participants honoured their memory with a moment of silence.

Bc. František Kratochvíl, a member of the Society’s three-member audit com-
mittee, then presented a report on the inspections held in the last two years. He 
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said that the committee had not found any deficiencies in the work of the Soci-
ety’s bodies and recommended the General Meeting to approve activities of the 
working committee.

Vice-chairman of the Society Assoc. Prof. Záboj Horák presented a draft 
proposal for the composition of the bodies of the General Meeting, elected by 
acclamation, and the composition of the administration of the Society, elected 
by secret ballot, prepared by the working committee. All nominees were elected. 
The working committee increased in number, as Mgr. Jan Beránek became a new 
member.

A record of the proceedings was made and is available at the office of the 
Church Law Society in Sudoměřská 25, Prague 3. The new composition of the 
bodies of the Society is already posted on the Society’s website.

79th Evening Event of Church Law Society

The General Meeting was followed by the 79th evening event of the Society under 
the series of lectures and dialogues on the influence of law in the Church and in 
society.

After a musical introduction, Prof. Jiří Rajmund Tretera presented subjects in 
the field of church law and religion law taught at the School of Law of Charles Uni-
versity. He spoke about the experiences of active students at the research seminars 
Church Law and Religion Law and Law and the Bible, founded lately.

In the next part of the event, the conversation continued in groups with the usual 
glass of wine and refreshments. The evening was finished before eight o’clock, 
and many of attendees went on to the St. John of Nepomuk celebrations taking 
place on the Vltava River.

Extensive photographic documentation of the General Meeting and the whole 
evening was provided by Mr. Antonín Krč, a member of the Society. Photos are 
published on the website of the Society in the Photo Gallery section.

New Website of the Church Law Society

At the request of many members of the Church Law Society, the working com-
mittee of the Society decided at the end of last year to carry out the reconstruction 
of the Society’s website, the continuous creation and replenishment of which are 
among the important and laborious activities of the Society’s administration.
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The new website, including a new structure and graphics, was put into opera-
tion on 1st June 2018, again at http://spcp.prf.cuni.cz. Visitors to the site will find 
a membership application in the Membership section, which can be filled out and 
submitted directly. The old website is maintained on the newly installed site and 
can be accessed by clicking on the Old Website link located at the bottom right of 
the new site. The English version of the website is being prepared.

From Plenary Session of Council of Scientific Societies of Czech Republic

On Monday, 16th April 2018, an annual plenary session of the Council of Scien-
tific Societies of the Czech Republic was held in the building of the Academy of 
Sciences of the Czech Republic in Prague 1–Old Town, Národní 3, in the afternoon. 
About 90 participants engaged in a three-hour programme rich in information on 
the scientific activities of the Council. It brought together 80 member societies 
representing about 25,000 members at the start of the meeting. The Chairman and 
Vice-chairman of the Church Law Society were also present.

In the beginning, the Chairperson of the Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., welcomed the session of the Council. 
She was followed by the President of the Council Assoc. Prof. RNDr. Lubomír 
Hrouda, CSc. (Czech Botanical Society), who presented a report on the Coun-
cil’s activity since its last plenary session on 21st September 2017. The session 
was chaired by a member of the Executive Committee of the Council RNDr. Petr 
Budil, Ph.D. (Czech Geological Society).

Following the introduction of four scientific societies that had applied for mem-
bership, a secret ballot took place. As a result, only a half of the applicants received 
a sufficient number of votes. Only the societies that had applied for membership 
for the second time succeeded, and thus the Czech Arachnological Society and the 
Czech Association for African Studies were inducted.

Night of Churches in Czech Republic for the 10th Time

1,509 churches and houses of prayer in the Czech lands participated in the Night 
of Churches on Friday 25th May 2018 and 465,000 visitor entries were registered. 
In sum, 7,304 programmes were prepared. Thus, a significant part of the church 
buildings of a large number of churches in our country were opened to the public 
again. Each parish (congregation) that decided to participate in the event prepared 
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a programme including many concerts, guided tours, readings of poetry and sacred 
Scripture, theatre scenes and garden festivities associated with romantic meals 
eaten in nature. Not only the common liturgical premises of churches, but also the 
normally inaccessible parts of ecclesiastical buildings (sacristies, galleries, crypts, 
monasteries) were accessible to the public, as in previous years.

If we compare this year’s Night of Churches with previous years, we see 
a steady increase in the places where the event takes place and in the number of 
participants. For the first time, Radio Proglas, which opened the Chapel of the Holy 
Spirit at its headquarters in Brno, was directly involved in the event.

Even many Protestant churches, whose numbers have grown by several tens 
of thousands of members and by hundreds of new congregations (parishes) in re-
cent decades thanks to a large number of baptisms after conversion, opened their 
churches and houses of prayer, even those that were only recently built.

We sincerely hope that other parishes and congregations that have remained on 
the side-lines to date were inspired and will join the event next year.

Prof. JUDr. Peter Blaho Passed Away

On 29th May 2018, at the age of 79, Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., dr. h. c., Professor 
of Roman Law at the University of Trnava (Slovakia), Rector Emeritus and Dean 
Emeritus of the School of Law, Knight Commander of the Order of St. Gregory the 
Great (2001), passed away. Prof. Peter Blaho contributed to restoration of church 
and religion law teaching at Slovak schools of law. A funeral Mass was celebrated 
on 2nd June 2018 by the Metropolitan Archbishop of Bratislava, Mons. Stanislav 
Zvolenský. The body of the deceased was placed on the same day in a grave in 
the cemetery in Bratislava.

Congratulations to Members of Church Law Society

R. D. ICLic. Mag. theol. Stanislav Brožka was appointed to serve as judge of 
the Metropolitan Tribunal of the Archdiocese of Prague from 1st April 2018 to 
31st March 2023 by Cardinal Dominik Duka OP, Archbishop of Prague.

D. ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Bartoloměj Čačík OPraem., prior of the Stra-
hov Monastery and judge of the Metropolitan Tribunal of the Archdiocese of 
Prague, celebrated his 40th birthday on 12th April 2018.
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Assoc. Prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., teacher at the Department of 
Roman, Canon and Religion Law of the School of Law of the Comenius University 
in Bratislava, celebrated his 50th birthday on 23rd May 2018.

Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., recipient of the Templeton Prize and 
Honorary Doctorate of the University of Oxford, President of the Czech Christian 
Academy, parish priest of the Catholic Academic Parish in Prague, honorary mem-
ber of the Church Law Society and inspirer of the Decade of Spiritual Restoration 
of the Czech Nation, celebrated his 70th birthday on 1st June 2018.

R. D. ICLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, parish priest in Sázava–Černé Budy, 
celebrated his 40th birthday on 23rd June 2018.

Jiří Rajmund Tretera



Prezident České křesťanské akademie Mons. prof. Tomáš Halík podepisuje svou auto-
biografii na schůzi akademického výboru České křesťanské akademie dne 9. června 2018 
v emauzském klášteře v Praze.

President of the Czech Christian Academy Mons. Prof. Tomáš Halík signs his autobiography 
at a meeting of the Academic Committee of the Czech Christian Academy on 9th June 2018 
at the Emmaus Monastery in Prague.

Foto Lenka Tomanová a Michal Přibyl
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