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Bibliografie české vědy církevního práva (1828–1913) online
Internetové stránky Společnosti pro církevní právo byly doplněny o rozsáhlou bibliografii
české vědy církevního práva za roky 1828 až 1913. Obec českých kanonistů a právních
historiků tak dostává k dispozici digitalizovanou verzi příslušné části monumentálního
pětisvazkového díla Dr. Josefa Tumpacha a Dr. Antonína Podlahy Dějiny a bibliografie české
katolické literatury náboženské od r. 1828 až do nynější doby.
Uvádíme úryvek z dobové recenze prof. Karla Kašpara z roku 1914 uveřejněné
v Časopise katolického duchovenstva: „Leží před námi objemný svazek, ovoce neúnavné
mravenčí píle našich předních pracovníků na poli bohovědném. Již z první části bylo zřejmo,
že se jedná o dílo vyžadující úmornou práci, avšak o dílo na výsost potřebné, které jest nadto
i skvostnou apologií duchovenstva českého. Nahlédneme-li jen zběžně i v druhou část
zajímavého spisu, žasneme nad tím, kterak duchovenstvo české při plnění svých povinností
přece ještě nacházelo čas, aby pérem svým v míře netušené přispívalo ve svém oboru
k rozvoji a obohacení naší literatury. […] Oddíl X. uvádí spisy a články o církevním právu,
a jest rozčleněn na 31 pododdělení, rozmanitý pak materiál nashromážděn tu ve 3638 heslech.
Zvláště zajímavý jsou a hledány budou stati jednající o konversích, matrikách, kongrue,
náboženské matici, mešních stipendiích, církevním jmění, patronátním právu, právu
manželském, legitimaci atd. […] Dílo je takového významu, že by nejen nemělo scházeti
v žádné knihovně farní, nýbrž že by mělo býti na stole každého kněze. Neníť otázky, k níž
odpovědi by nenašel v odborném pojednání, k němuž prameny mu ukazuje zmíněná
bibliografie.“
Části bibliografie týkající se církevního práva naskenoval a do prohledávatelné
podoby zpracoval tajemník a knihovník Společnosti pro církevní právo Adam Csukás.
Bibliografii naleznete na internetových stránkách Společnosti v sekci Dokumenty → Varia →
Ostatní (úplně dolu) anebo pod tímto odkazem. Seznam zkratek názvů excerpovaných
periodik je zařazen na poslední stránku digitalizované bibliografie. Upozorňujeme, že autoři
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bibliografie se rozhodli excerpovat pouze české články a knihy, a proto v ní nejsou zařazeny
odkazy na práce českých autorů psané latinsky nebo německy.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., byl jmenován profesorem pro obor ústavní právo
a státověda. Jmenovací dekret převzal ve staroslavném Karolinu dne 23. června 2017.
Blahopřejeme!

Revue církevního práva č. 68–3/2017 v tisku
S radostí oznamujeme, že dnes jsme po závěrečné korektuře sazby odeslali do tiskárny třetí
letošní číslo Revue církevního práva. Předpokládáme, že se dostane do rukou čtenářů ještě
v průběhu měsíce srpna. Toto číslo obsahuje následující články:
D. Němec: K metodickému pokynu Ministerstva zdravotnictví o duchovní péči
P. O. Krafl: Privilegium Arnošta z Pardubic z roku 1357 pro klášter Panny Marie
v Kladsku
P. Kubant: Udělování svátosti pomazání nemocných po Druhém vatikánském koncilu
V. Drška, D. Suchánek: Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 1. část
M. Gregor: Reforma systému doplnkov kongruy v prvej Československej republike
Obzvláště upozorňujeme na první článek, a to v souvislosti s připravovanou vědeckou
konferencí Církev a stát 2017, která se uskuteční 14. září 2017 na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně a o níž jsme informovali v předešlém čísle našich Aktualit.
Článek doc. Damiána Němce, předního odborníka v oboru konfesního práva, přímo
souvisí s metodickým pokynem o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
poskytovatelů zdravotních služeb, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví v dubnu letošního
roku a který je otištěn v tomtéž čísle Revue církevního práva v rubrice Dokumenty.

Sborníky Evropského konsorcia jsou přístupné na internetu
Čtenáři Aktualit a Revue církevního práva jsou pravidelně informováni o každoročních
zasedáních, které koná Evropské konsorcium pro výzkum vztahu církve a státu (European
Consortium for Church and State Research) vždy v některém členském státě Evropské unie.
Zpráva o minulém zasedání konaném v říjnu 2016 v lotyšské Jūrmale byla otištěna v Revue
církevního práva č. 66–1/2017 na s. 93–94.
Konsorcium nedávno zveřejnilo na svých internetových stránkách výsledky svých
každoročních mezinárodních konferencí z let 1989–2015. Čtenáři se zde mohou seznámit
s kolektivními monografiemi věnovanými podoborům konfesního práva platného
v jednotlivých evropských zemích. Každá z publikací obsahuje kromě pojednání o konfesním
právu v členských zemích také několik souhrnných zpráv za všechny zúčastněné země.
Konfesněprávní pojednání o České republice napsali prof. Jiří Rajmund Tretera (od roku
2000), další společně s doc. Zábojem Horákem (od roku 2006).
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