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Revue církevního práva – ročník XXI. – na startu 

Místo editorialu – poznámka šéfredaktora 
 

Dnes bylo do tisku zasláno číslo 60–1/15 našeho odborného vědeckého časopisu Revue 

církevního práva. Máme radost, že mezi ohlasy od autorů i čtenářů se již po několik let ozývá 

chvála, že náš časopis vychází v plánovaných časových intervalech, tedy bez prodlení a 

protahovaných nakladatelských lhůt. 

Jednotlivá čísla Revue obvykle neuvozujeme editorialem, či jak se dříve říkalo, úvodníkem. 

Ani letošní první číslo žádný neobsahuje. Ani by se do něho už žádný takový editorial 

nevešel. Číslo totiž tentokrát dosáhlo 120 stran, tj. maximálního rozsahu, při němž se vejde do 

předem připravené obálky. A přece bychom rádi čtenáře tentokrát připravili na připravené 

číslo našeho časopisu několika úvodními poznámkami. A tak jsme se rozhodli umístit tuto 

informaci sem, na strany našeho druhého periodika. 

Jak jsme přislíbili v předcházejícím čísle Revue, na jeho s. 7, je celé nyní vycházející číslo 

zasvěceno památce zesnulého čestného předsedy Společnosti pro církevní právo prof. 

Valentina Urfuse. Na jaké články v tomto čísle Revue se můžeme těšit? 

Věříme, že mnohé čtenáře zaujme článek Jiřího Dvořáčka Srovnání manželství podle 

Kodexu kánonů východních církví a Kodexu kanonického práva. Tento přední náš odborník na 

problematiku spojenou s právní aplikací CCEO, pedagog působící na Palackého univerzitě 

v Olomouci, soudce Metropolitního církevního soudu v Praze pro záležitosti řeckokatolického 

Apoštolského exarchátu v ČR, srovnává v článku manželskoprávní ustanovení obou zákoníků 
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a zejména uvádí čtenáře i do praxe jejich aplikace. Zvláště si všímá pravidel při uzavírání 

manželství mezi nupturienty, z nichž jeden přísluší k latinské církvi a druhý k některé 

z východních katolických církví. A neomezuje se jen na řeckokatolické církve, bere v potaz 

možnost i katolíka příslušejícího do některé jiné východní církve katolické. 

Za mimořádně přínosný považujeme článek Damiána Němce Právní zakotvení pastorační 

péče v necírkevních zdravotnických zařízeních v ČR. Jde o problematiku navýsost aktuální, 

z hlediska právní úpravy zbrusu novou a v české odborné literatuře dosud nepojednanou. 

Navíc kontroverzní a nalézající se do značné míry stále ještě in statu nascendi. Vždyť právě 

nedostatečnost právní úpravy zajištění pastorační péče v necírkevních zdravotnických 

zařízeních byla ještě nedávno v českém právním řádu jeho Achillovou patou. Článek přináší 

tak významné prvotní informace, že podle mínění redakční rady by jakékoliv jeho zkrácení či 

rozdělení bylo na újmu věci; proto je publikován v rozsahu přesahujícím stanovené obvyklé 

maximum. Článek je doplněn dvěma dokumenty umístěnými v časopise tak, aby na něho 

přímo navazovaly. Jde o dohodu mezi ČBK a ERC ČR o duchovní péči ve zdravotnictví a její 

dodatek. 

Napínavý je právnický příběh převzatý z beletrie, přesněji dramatické tvorby, o němž 

pojednává článek, který jeho autor Radim Seltenreich věnoval výslovně památce svého 

učitele a kolegy prof. Valentina Urfuse, s nímž byl v častém styku i v posledních letech života 

a kterého navštěvoval i v jeho příbytku v Praze – Ruzyni až do poslední chvíle. Je to článek 

s poněkud neobvyklým názvem Papinián Andrea Gryphia anebo pohan křesťanským 

mučedníkem?! Přináší nejen bohatý vhled do právních dějin napříč věky, ale především úvahu 

nad závažnou otázkou svědomí právníka ve vztahu ke státní moci, ať už jde o počátek 3. 

století (Papinián), nebo o 17. století (Gryphius), nebo nedávnou či soudobou historii s jejich 

totalitními nebo autoritativními režimy. Máme radost, že články našeho kolegy Seltenreicha 

pravidelně vnášejí do časopisu žádoucí oživení svým skvělým slohem a jsou ukázkou, jak lze 

bohatství krásně a bohatě formulované češtiny použít k vyjádření hlubokých myšlenek ve 

vědecké oblasti. 

Představované číslo naplňuje naši touhu po rovnoměrném vyvážení všech církevněprávních 

oborů i oborů s nimi souvisejících. První článek reprezentuje vědu kanonického práva, druhý 

konfesní právo, třetí právní dějiny. Skladba naší Revue je ovšem závislá na obsahu a zaměření 

článků, které jsou naší redakci nabízeny. Pokud by z nějakého oboru nedošly, nebylo by 

v něm co publikovat. A tak vyzýváme touto formou všechny potenciální autory: pište články 

ze všech oborů z našeho okruhu, samozřejmě při zachování vědeckého rázu a filozofie našeho 

časopisu, a návrhy svých článků nám přímo e-mailem posílejte. 

Číslo 60–1/2015 obsahuje navíc tři příspěvky věnované vzpomínce na prof. Urfuse. Jiří R. 
Tretera podává stručně celý životopis Urfusův a připojuje seznam jeho bibliografie. Vychází 

z archivních materiálů, osobního svědectví prof. Urfuse zejména z návštěv u něho 

v posledních patnácti letech, i vzpomínky členů Urfusovy rodiny, nejen při pohřbu, ale i při 

vzpomínce uspořádané v rodinném kruhu před měsícem, v adventu 2014. Jan Kotous přináší 

další sadu osobních vzpomínek z posledních téměř třiceti let, zejména pak ze své poslední 

návštěvy u prof. Urfuse v květnu 2014. Na závěr je publikován příspěvek, který napsal sám 
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Valentin Urfus a předal ho rovněž v květnu 2014 k publikaci do Miscelaneí, které Záboj 

Horák a jeho spolupracovníci připravují jako výbor z drobných textů J. R. Tretery, z velké 

části ještě z doby předrevoluční, které vládl samizdat. Urfus horlivě myšlenku Miscelaneí 

podpořil a připojil uvedený text jako předmluvu. Jde o nově doplněný text Urfusových 

vzpomínek z roku 2010. Redakční rada spolu s rodinou zesnulého usoudila, že vzpomínka se 

skvěle hodí do vzpomínkové části připravovaného čísla naší Revue. 

V novém čísle nalezneme ještě dvě recenze (na knihu Stanislava Balíka o dějinách notářství 

v českých zemích a na knihu Piotra Kroczka o optice kanonického práva a polského práva), 

podrobné informace z vědeckých konferencí z našeho oboru uskutečněných od září do 

prosince 2014 v Brně, Washingtonu, Vídni a Praze (poslední v rámci zpráv Ze společnosti pro 

církevní právo), o diplomových, rigorózních a disertačních pracích z oboru obhájených 

v loňském roce na všech vysokých školách v České republice, a nakonec nechybí ani obvyklá 

rubrika Z nové literatury. 

Co je v čísle zcela nového, je rozšíření tiráže na poslední straně, a její překlad do angličtiny na 

předposlední straně. Redakce a redakční rada přistoupily k těmto změnám s ohledem na 

předpokládanou účast našeho časopisu v některých zahraničních kvalifikačních a citačních 

databázích a na jejich požadavky. Zachycujeme skutečnost dalšího úspěchu v soutěži 

Karlovarské právnické dny (druhé místo, červen 2014) a přijetí naší Společnosti do Rady 

vědeckých společností ČR (listopad 2014). Od nastávajícího ročníku jsou uváděna dvě čísla 

ISSN – pro tiskovou a pro internetovou verzi. 

Jako obvykle je text doprovázen snímky z aktuálních událostí – tentokrát šesti – umístěnými 

na prázdných lichých stranách (vakátech). Nakonec si dovolujeme autory příspěvků upozornit 

na nově zpracované Pokyny pro autory umístěné na třetí stránce obálky. 

 

Jiří Rajmund Tretera 
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Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, zahájení 15. kongresu ve 

Washingtonu, D.C., dne 17. 9. 2014. 

Foto Záboj Horák 
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