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9. ročník

1. září 2018

Nové internetové stránky Společnosti pro církevní právo
také anglicky!
Jak jsme oznámili v prvních červnových Aktualitách, ke dni 1. června 2018 byly na adrese
http://spcp.prf.cuni.cz zpřístupněny nové internetové stránky naší Společnosti v české verzi,
v novém uspořádání a s novou grafikou.
Ke dni 25. srpna 2018 jsme zveřejnili nové stránky také v anglické verzi. Lze je
nalézt přímo na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/en. Rovněž návštěvníci anglických stránek
najdou v nově zavedené rubrice Členství přihlášku za člena Společnosti pro církevní právo,
kterou lze po vyplnění přímo odeslat.
Dosavadní internetové stránky nám sloužily výborně po celých téměř dvacet let.
Do 1. června 2018 bylo na českou verzi uskutečněno 98.425 přístupů odkudkoli, na anglickou
verzi 2.085 přístupů ze zahraničí.
Přístup k dosud používaným stránkám je zachován i na nově instalovaných stránkách.
Stačí stisknout ikonu Staré stránky (resp. Old Website) umístěnou v pravé dolní části nových
stránek.

19. sympozium kanonického práva ve Spišské Kapitule právě
úspěšně skončilo
Spolu s představiteli vedení Společnosti pro církevní právo doc. Damiánem Němcem,
doc. Stanislavem Přibylem a doc. Zábojem Horákem se sympózia zúčastnily další desítky
členů Společnosti. Sympozium zorganizovala Slovenská společnost kanonického práva
ve spolupráci s Kněžským seminářem biskupa Jána Vojtaššáka a Konferencí biskupů
Slovenska. Konalo se jako vždy v budově kněžského semináře ve Spišské Kapitule, sídle
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Spišského biskupství, a to ve dnech 28. až 30. srpna 2018. O předešlém sympoziu v roce 2016
jsme informovali v Revue církevního práva č. 65–3/2016.
V letošním roce se sympozia zúčastnilo přes 120 soudců, advokátů, notářů a dalších
pracovníků církevních soudů všech osmi katolických diecézí latinského obřadu a tří eparchií
byzantského obřadu na Slovensku, tak i zástupců českých katolických církevních soudů. Také
mnozí zástupci českých a slovenských univerzit byli přítomni.
Po úvodní modlitbě a zahajujícím projevu metropolity arcibiskupa bratislavského
Mons. Stanislava Zvolenského pronesli své zdravice prof. Alessandro Fadda z Papežské
teologické fakulty Sardinie v Cagliari, zástupce Italské společnosti učitelů kanonického práva,
a doc. Záboj Horák z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, místopředseda Společnosti pro
církevní právo.
Ve vlastním programu vystoupil jako první Mons. Stanislav Zvolenský s přednáškou
na téma Aktuální otázky přípravy na slavení manželství, v níž se věnoval praxi jak
slovenských, tak českých diecézí. Poté vystoupil prof. Janusz Kowal SJ, profesor Fakulty
kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity v Římě, s přednáškou na téma
Pastorace rozvedených a znovu oddaných osob: právní aspekty. Po polední pauze přednášel
Mons. Grzegorz Erlebach, auditor Tribunálu Římské roty, na téma Vykonatelnost rozsudku
manželské nulity. V podvečer byla v katedrále sv. Martina ve Spišské Kapitule sloužena
slavnostní mše svatá, jíž předsedal Mons. Stanislav Zvolenský. Program prvního dne završila
prezentace elektronických služeb církevního tribunálu.

Mše svatá v katedrále sv. Martina ve Spišské Kapitule v úterý 28. srpna 2018. Vlevo vedle oltáře Mons. Miroslav
Konštanc Adam OP, prelát auditor Tribunálu Římské roty. Zcela vpravo Mons. Stanislav Zvolenský, metropolita
arcibiskup bratislavský.
Foto Záboj Horák

Druhý den, po mši svaté, slavené opět v katedrále, přednášel Mons. Paweł Malecha, zástupce
ochránce spravedlnosti Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury, vyučující kanonického
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práva na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, na téma Předání chrámu k nikoliv
nečestnému světskému užívání (profanace chrámu „non sordido“) ve světle platné
kanonickoprávní legislativy a výzvy církve v současné době. Ve svém příspěvku popsal praxi
Apoštolské signatury, která velmi pečlivě zkoumá rekurzy proti rozhodnutím diecézních
biskupů o předání kostelů do profánního užívání a odpověděl na mnohé dotazy z pléna, a to
jak ze Slovenska, tak z českých zemí. Účastníkům sympozia předal pozdrav jednoho z jeho
zakladatelů, kardinála Zenona Grocholewského.
Dále přednášel prof. Janusz Kowal SJ o aplikaci čl. 14 procesních norem Motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (2015) a možnosti vytvoření dalších titulů pro nulitu
manželství. Došel k závěru, že pokud vzniknou nové tituly nulity, nebude to ve spojitosti
s příliš neurčitě formulovaným čl. 14.
V odpoledních hodinách přednášeli profesoři z Fakulty kanonického práva sv. Pia X.
v Benátkách Giuliano Brugnotto a Benedict Ndubueze Ejeh, kněz diecéze v Okigwe v Nigérii.
Vyjádřili radost nad tím, že na sympoziu jsou přítomni mnozí jejich žáci z diecézí v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, kteří nyní zastávají ve svých mateřských diecézích
soudní a správní úřady. Prof. Brugnotto pojednal o některých pastoračně-právních aspektech
reformy papeže Františka, pokud jde o blízkost a doprovázení stran během procesu nulity
manželství. Prof. Ejeh hovořil o právní pomoci ve světle reformovaného procesu nulity
manželství.
Ve večerních hodinách proběhla v zahradách Spišské Kapituly tradiční garden party,
která přispěla významným způsobem ke sblížení a vzájemnému porozumění mnoha
odborníků z celého světa.
Ve čtvrtečním dopoledním bloku vystoupil Mons. Miroslav Konštanc Adam OP,
prelát auditor Tribunálu Římské roty, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše v Římě, a jak
sám zdůraznil, zakládající člen Společnosti pro církevní právo. Ve svém slovenském
vystoupení hovořil nejprve na téma Defekty přijímání potravy (anorexie a bulimie)
a judikatura Římské roty, a posléze na téma Matrimonium non consummatum:
kanonickoprávní aspekty. Oba jeho příspěvky se těšily jako vždy velkému zájmu posluchačů,
kteří měli radost z toho, že jejich rodák dosáhl tak významného úspěchu ve vědě
i hierarchickém postupu. Mons. Adam připomněl spoluzakladatele sympozia, papežského
preláta Mons. Daniela Faltina (1927–2008), rodáka z nedalekých Kuriman u Levoče, za jehož
nástupce v úřadu soudce Tribunálu Římské roty se považuje.
V závěrečném odpoledním bloku vystoupil prof. Alessandro Fadda s příspěvkem
Pastorační péče o rozvedené a znovu oddané: právní aspekty jejich doprovázení, rozlišování
a integrace. Konferenci uzavřel doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.,
z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, svým příspěvkem Vznik
a vývoj církevních struktur rané církve se zvláštním zřetelem k výkonu soudní moci.
Konferenci moderoval Mons. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., kaplan Jeho
Svatosti, profesor kanonického práva, předseda Slovenské společnosti kanonického práva,
soudce a donedávna soudní vikář diecézního soudu Spišské diecéze. Mons. Duda je jedním
ze zakladatelů sympozia a trvale patří k jeho hlavním organizátorům.
Jako moderátor a tlumočník se konference účastnil Mons. ICDr. Tibor Hajdu,
viceoficiál Metropolitního soudu v Bratislavě, kancléř kurie a ředitel Arcibiskupského úřadu.
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Velkou péči celému sympoziu věnoval diecézní biskup spišský Mons. ThDr. Štefan
Sečka. Na závěr konference udělil všem účastníkům požehnání a konferenci uzavřel
závěrečnou modlitbou.
Záboj Horák

Za předsednickým stolem zcela vpravo konferenci moderující prof. Ján Duda a uprostřed přednášející
doc. Stanislav Přibyl. Doc. Záboj Horák rozdává přihlášky k odběru druhého svazku Knižnice církevního práva,
s monografií doc. Přibyla o českém konfesním právu.
Foto Monika Menke

Časopis Salve o papežské exhortaci Amoris laetitia
Dominikánský časopis Salve, Revue pro teologii a duchovní život, kterou čtvrtletně vydává
nakladatelství Krystal OP, věnovala celé své letošní první dvojčíslo 1–2/18, Praha, ISSN
1213-6301, jednomu jedinému tématu, a sice posynodální exhortaci papeže Františka Amoris
laetitia.1 Dvojčíslo dosáhlo tentokrát úctyhodného objemu 257 stránek. Najdeme v něm mimo
jiné tyto články:
KOLÁŘOVÁ, Marie, Amoris laetitia – změny nezměnitelného učení církve?, s. 195–
209,
MICHELET, Thomas, Amoris laetitia: poznámka sakramentální teologie k otázce
přijímání rozvedenými a znovu sezdanými, s. 151–175,
1

Stručné vysvětlení významu pojmu exhortace viz TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Slovník
církevního práva, Praha, 2011, s. 45. Bývá používán jako jeden z možných názvů pro papežské dokumenty.
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MOHELNÍK, Benedikt, OP, Svátost manželství v exhortaci Amoris laetitia, s. 43–63,
NOSEK, Lukáš, Status quaestionis – pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia, s. 75–
104,
PEROUTKA, David, OCD, Amoris laetitia a rozlišování, s. 135–150,
PROKEŠ, Josef, Živá pravdivost pro život církve, 227–240,
STANĚK, Martin, Konvertité, iregulérní situace a radost lásky, s. 221–226,
ŠTICA, Petr, Láska v rodině mezi ideálem, radostí a křehkostí, Stručné uvedení
do posynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia, s. 11–27.

Pozvání na mši svatou pro studenty a učitele PF UK
V pátek 7. září 2018 v 18.00 hod. se biblický a modlitební kroužek studentů a učitelů
Právnické fakulty Univerzity Karlovy sejde při mši v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích
(náměstí Svatopluka Čecha), kterou slouží P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP. Po mši, tedy asi
v 18.45, se členové kroužku mohou shromáždit v sakristii na malý, asi půlhodinový rozhovor.
Program tvoří
1. krátké zamyšlení nad popisem cest sv. Pavla v knize Skutků apoštolských a jejich
vztahu k Pavlovým epištolám (zejména na základě poznatků, které někteří z nás
získali z rozborů, připravených účastníky vědeckého semináře Právo a Bible
na právnické fakultě v uplynulém akademickém roce),
2. modlitba za naši práci a za právnickou fakultu i za Společnost pro církevní právo
v příštím akademickém období,
3. dohoda o pokračování ve schůzkách dvakrát až třikrát za semestr a o jejich náplni.

Z předcházející mše svaté slavené 8. srpna 2018 v den památky sv. Dominika v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze na Královských Vinohradech za účasti kroužku studentů a učitelů práv. Káže P. prof. Jiří Rajmund
Tretera OP.
Foto Antonín Krč
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Těšíme se zase do Brna, na konferenci Církev a stát!
Připomínáme, že 24. ročník mezinárodní vědecké konference Církev a stát na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně se letos koná ve čtvrtek 13. září 2018. Jako každoročně
je organizován katedrou ústavního práva a politologie této fakulty ve spolupráci
se Společností pro církevní právo. Termín přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení
přijímá konferenční systém do pátku 7. září 2018.
O předcházejících dvaceti třech ročnících konference informujeme na nových
internetových stránkách Společnosti pro církevní právo v rubrice Akce. Tamtéž naleznete
sborníky z konferencí z let 2013 až 2017.

Česká kanonistika obohacena o novou publikaci
S radostí oznamujeme, že 24. srpna 2018
vyšla monografie HRDINA, Ignác Antonín,
SZABO, Miloš, Teorie kanonického práva,
Karolinum, Praha, 2018, 460 s., ISBN 97880-246-3919-2. Podrobnosti o knize lze
nalézt
na
internetových
stránkách
nakladatelství Karolinum.

Z nové literatury
Časopisy
Adnotatio iurisprudentiæ, Časopis jurisprudence kanonického práva, Akademie
kanonického práva, Brno, ISSN 2336-4629,
č. 1–2/2017, O správě majetku,
z obsahu:
REDAELLI, Carlo Roberto Maria, Etika správce církevního majetku, s. 47–64,
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RIPA, Andrea, Účel církevního majetku a kritéria pro jeho správu; Řádná a mimořádná
správa, převod majetku, kmenový majetek; Horní hranice, potřebná povolení a praxe
Kongregace pro klérus, s. 65–100,
GRAZIAN, Francesco, Kmenový majetek: pozapomenutý institut?; Církevní majetek:
kmenový majetek, instrumentální a výnosový majetek, s. 101–140,
ORLITA, Karel, Otázka ohledně finančních prostředků z EU, s. 149–152.
Supplementum 4, Akta III. symposia kanonického práva,
z obsahu:
SAMMASSIMO, Anna, Ochrana práv věřících, odborná pomoc a role ochránce
spravedlnosti, s. 35–53,
MALECHA, Paweł, Rekurz: prostředek k vymožení a na obranu práv věřících, s. 171–
189,
ERLEBACH, Grzegorz, Legislativní novinky a praktická aplikace práva na odvolání
ve světle Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, s. 328–354.
Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, Praha, ISSN 1210-6348,
č. 7–8/2018,
z obsahu:
JELÍNEK, Jiří, K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu,
s. 13–19.
Právní rozhledy, Časopis pro všechna právní odvětví, C. H. Beck, Praha, ISSN 1210-6410,
č. 13–14/2018,
z obsahu:
TELEC, Ivo, Umělec nemá imunitu, s. 457–463,
č. 14–16/2018,
ELIÁŠ, Karel, Obcházení zákona, s. 515–521,
ONDRÚŠ, Miroslav, K právní povaze částí lidského těla, s. 521–530.

Všem žákům a jejich učitelům přejeme mnoho
požehnání do nového školního roku!
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