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Vzpomínka na Ing. Janu Mindlovou, CSc.
(10. 7. 1933 – 17. 1. 2011)
V těchto dnech vzpomínáme 3. výročí úmrtí místopředsedkyně a spoluzakladatelky
Společnosti pro církevní právo paní Ing. Jany Mindlové, CSc. O smutné události jsme informovali v Revue církevního práva č. 49–2/2011. Prosíme, vzpomeňte spolu s námi na tuto
vzácnou ženu.

Jak si obstarat publikace
bývalého Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislavě
Publikace vydané bývalým Ústavom pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislavě lze objednat na Ministerstvu kultury SR. Bližší informace:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/253/ponuka-knih-58.html

Revue církevního práva 57–1/2014
Právě došel tiskový náhled tohoto čísla naší Revue. V nejbližších dnech bude provedena poslední korektura před tiskem a náhled odeslán do tiskárny. Očekáváme další příspěvky
do čísla 58–2/2014 a naším autorům zasíláme v příloze inovované pokyny na rok 2014.
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Z nové literatury
Časopisy, periodika – Reviews, Periodicals
Ecclesiastical Law Journal, Cambridge University Press, Vol 16 No. 1, January 2014, ISSN
0956-618X.
Law Briefs, Recent Church-State Developments, Office of the General Counsel of the US
Conference of Catholic Bishops, Washington DC, 2013–2014.
December 2013, January 2014.
Universum, 4/2013, Revue České křesťanské akademie, Praha, ISSN 0862-8238,
z obsahu:
KAŠNÝ, Jiří, Odpovědnost křesťanů a kanonické právo, s. 33–36.

Vše nejlepší v novém roce 2014 všem členům a příznivcům
Společnosti pro církevní právo
přeje
pracovní výbor

Příloha č. 1 – Pokyny pro autory na rok 2014
Periodikum Aktuality – Členský bulletin SPCP Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou rozesílá Společnost pro
církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: spcp@prf.cuni.cz, www: http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou až dvakrát měsíčně (nejméně 12 krát do roka), mimořádná čísla a doplňující materiály příležitostně.
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Příloha č. 1 – Pokyny pro autory na rok 2014
1.

Příspěvky pište v textovém editoru Microsoft Word. Enter užívejte jen po ukončení nadpisu,
mezititulků a odstavců. Písmo Times New Roman.

2.

Text i poznámky zarovnejte doleva. Slova nedělte (provede sazeč).

3.

Články nemají překračovat délku 15 normostran, což je celkem cca 27.000 znaků vlastního textu
i poznámek pod čarou, a to včetně mezer. Nadpis má být stručný. Lze připojit vysvětlující podtitul menším písmem.

4.

V průběhu textu typ písma neměňte. Tučné písmo používejte jen pro nadpis, podtitul a mezititulky. Jednotlivá slova v textu můžete zdůraznit použitím netučné kurzívy.

5.

V textu a v poznámkách uvádějte celá jména a příjmení aspoň při první zmínce. Při dalších
zmínkách stačí u křestních a řádových jmen jejich zkratky. U členů řádů uvádějte jména
v pořadí: křestní jméno, řádové jméno, příjmení.

6.

Článek pište česky nebo slovensky. Citáty pište obyčejným písmem (ne kurzívou) přímo v textu
(ne v poznámkách) a uvádějte v uvozovkách. Cizojazyčné citáty překládejte do jazyka článku.
Citáty ve slovenštině nebo češtině můžete ponechat v originále.

7.

Větu s odkazem v závorce ukončujte tečkou až za závorkou podle tohoto vzoru:
Adam a Eva byli stvořeni, aby byli obrazem Božím (Gn 1, 26–27; 5, 1–2). Zkratky biblických
knih uvádějte ve standardu Českého ekumenického překladu.

8.

Spojení mezi čísly a letopočty provádějte pomlčkou, tj. –, a to bez mezer, nikoliv tedy spojovníkem, tj. -.

9.

Poznámky uvádějte vždy pod čarou (ne na konci článku), číslování průběžné. Pro označení stránek uvádějte zkratku s., nikoliv str.

10. Čísla poznámek uvádějte v textu bezprostředně za výrazem, ke kterému se vztahují, resp. bezprostředně za případnými interpunkčními znaménky, která následují (např. citát končící uvozovka, tečka, číslo poznámky). Pro poznámky použijte horního indexu.
11. Poznámky pod čarou mají být krátké. Mají obsahovat pouze a) drobné glosy, nebo b) označení
pramene, z něhož autor cituje, nebo na který odkazuje. Nemají přesahovat délku několika řádek.
12. V poznámkách pod čarou uvádějte prameny podle tohoto vzoru:
ADAMOVÁ-HOLÁ, Marie Anna, Církevní právo, Brno, 2004, s. 498.
AZPÍROZ RAMOS, Juan Carlos, Derecho canónico, Madrid, 2006, s. 27.
Při citacích ze sborníků:
STINTON, Diane, Africa, East and West, in: PARRATT, John (ed.), An Introduction to Third
World Theologies, Cambridge, 2004, s. 129.
Při citacích z časopisů:
FILIP, Jaroslav Anastáz, Řeholní právo, in: Revue církevního práva č. 53–3/2012, Praha, s. 14–
15.
13. K článku připojte resumé včetně nadpisu (a případného podtitulu) v délce asi 5–10 řádek a
stručnou biografii autora, v délce asi 4–8 řádek, uveďte akademické tituly. Názvy fakult a univerzit vypisujte v plném znění (ne zkratkami).
14. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky typograficky a ortograficky upravit.
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