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A opět bohaté čtení na léto

Rádi zasíláme čtenářům sérii článků z nejroztodivnějších 
koutů oborů, kterým se v tomto časopise věnujeme. Vě-
říme, že každý si vybere, co ho může hluboce zaujmout. 
Třeba i všechno. Autoři volili tak zvláštní a speciální 
témata, že vzbuzují zájem již po přečtení jejich názvu. 
A jaká radost je nad tu, kterou máme z nového až neče-
kaného poznání!

Článek Damiána Němce – s otazníkem v nadpisu – je 
psán nepochybně s úmyslem pobídnout nejvyšší předsta-
vitele diecézí, aby využívali nástroj, jaký jim kanonické 

právo nabízí ke zkvalitnění jejich pastýřské služby. Tím nástrojem je odedávna 
svolání diecézní synody. Kolikrát byla tato možnost v posledních staletích využita 
na území české a moravské církevní provincie? Proč nejsou synody svolávány dnes, 
třicet let od znovunabytí svobody? Nad tím vším si autor klade otázky a k tomu při-
pojuje hluboký věcný rozbor zákonodárné materie. Jsme rádi, že shodou okolností 
byl právě v těchto dnech autorův dlouholetý vklad do české právní vědy a teologie 
oceněn vavřínem povýšení mezi profesory našich českých univerzit.

Michal Tomášek, proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jehož zvlášt-
ní vášní je sinologie, opět obohatil stránky našeho časopisu článkem z dějin pokusů 
církve o zakotvení v čínském prostředí. Nadpis článku může v čtenáři vzbudit 
představu, že půjde o líčení série katastrofických ukončení snah křesťanských misi-
onářů nějak se v Číně uchytit. Hned po přečtení prvních stránek se však čtenář doví, 
kolikrát a na jak dlouhou dobu se křesťané v Číně etablovali, ať již jde o staletí 
nestoriánské přítomnosti před více než tisíci lety, o pozdější františkánské pokusy 
či o vlivné působení jezuitů, o němž nás autor informoval již dříve, ve svém článku 
Jezuité v soukolí čínského práva. Jde o článek publikovaný v Revue církevního 
práva č. 81–4/2020, k němuž se tak rádi vracíme. Tentokrát se dovídáme navíc 
o novodobých pokusech evropských i amerických, katolických i  protestantských, 
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ba dokonce o krátkém čase přítomnosti ruské pravoslavné kolonie v Číně. Každé-
mu, kdo chce ještě více proniknout do tajů čínských právních dějin, srdečně dopo-
ručujeme Tomáškovo monumentální dvousvazkové dílo Právní systémy Dálného 
východu (2016, 2019). A snad můžeme prozradit, že další autorovo dílo, Právo na 
hedvábné cestě, je již v tisku.

Kdykoliv letos pohlédneme směrem k Pražskému hradu a zjeví se nám silueta 
mohutného Strahovského kláštera, hned si vzpomeneme na slavné 900. výročí za-
ložení premonstrátského řádu, které letos s celým českým národem a církví v naší 
zemi slavíme. Nám kanonistům nezbývá než zabloudit myšlenkami ke zdroji ideje 
řádů řeholních kanovníků a kanovnic, kterým je řehole svatého Augustina. Vlastně 
několik řeholí. Jak to s nimi doopravdy je, na to nám dává odpověď článek od-
borníka nad jiné povolaného, strahovského premonstráta Ignáce Antonína Hrdiny, 
který se zamýšlí nad poněkud neostrým pojmem Augustinovy řehole. Článek si 
rádi přečtou všichni, kdo žijí podle řehole sv. Augustina, augustiniáni, premonstráti 
i dominikáni. Jistě však bude zajímat každého, kdo má rád řehole.

Radim Seltenreich nás opětovně, jako již mnohokrát dříve, zavádí do doby 
myšlenkového zápasu o formaci novodobého trestního práva v době kvasu církevní 
reformace v německých zemích. Je to Johann von Schwarzenberg, tvůrce známého 
zákoníku Constitutio Criminalis Bambergensis, jehož životní cesta a vývoj práv-
ního myšlení je předmětem autorova líčení. Jistě nás zaujmou jak katolické, tak 
luterské církevněprávní vlivy na toto myšlení.

Vzhledem k tomu, že v poslední době dostáváme do redakce mnoho životo-
pisných studií o velkých křesťanských osobnostech, rozhodli jsme se po letech 
znovu otevřít rubriku Portréty. Rádi bychom tím probudili zájem dalších autorů 
v této cestě pokračovat.

Blahořečení českého kněze Dominika Zavřela, zavražděného v Casamari roku 
1799 při obraně Nejsvětější svátosti oltářní, je předmětem důkladně vědecky zpra-
covaného životopisu, který pořídil náš milý kolega Efrem Jindráček z Filosofické 
fakulty Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelika) v Římě.

Následující portrét má silně osobní ráz. Je to dlouholetý oficiál pražského církev-
ního soudu kanovník Jiří Svoboda, jenž letos slaví své 80. narozeniny, kdo je v něm 
zobrazen. Na společné prožitky vzpomíná a osobnost Jiřího Svobody čtenářům při-
bližuje jeho vrstevník a spolupracovník u církevního soudu, autor tohoto Editorialu.

Jiří Rajmund Tretera, šéfredaktor



Editorial 7

Editorial

And Again Various Articles for Summer

We are happy to send readers a series of articles from 
the strangest corners of the fields that we focus on in this 
journal. We believe that everyone will choose something 
interesting. Maybe everything. The authors chose such 
strange and special topics that they arouse interest even 
after reading their title. And what a joy is above what we 
have from new and unexpected knowledge!

The article by Damián Němec – with a question mark 
in the title – is undoubtedly written with the intention of 
encouraging the representatives of the dioceses to use the 

tool that canon law offers them to improve pastoral service. This instrument has 
been long to the convening of a diocesan synod. How many times has this possi-
bility been used in the last centuries in the Bohemian and Moravian ecclesiastical 
provinces? Why aren’t the synods convened today, thirty years after the restora-
tion of freedom? The author asks questions about it all and adds a deep factual 
analysis of the legislative matter. We are glad that, coincidentally, these days the 
author’s long-term contribution to the Czech legal science and the theology was 
awarded by the laurel promotion among the Professors of our Czech universities.

Michal Tomášek, Vice-Dean of the Faculty of Law, Charles University, whose 
special passion is sinology, once again enriched the pages of our journal with an 
article on the history of the church’s attempts to prove a success in the Chinese 
environment. The title of the article may give the reader the impression that it 
will be a recount of a series of catastrophic endings to the efforts of Christian 
missionaries to somehow win the recognition in China. However, immediately 
after reading the first pages, the reader learns how many times and for how long 
Christians established themselves in China, whether it is centuries of Nestorian 
presence more than a thousand years ago, later Franciscan attempts or the influ-
ential activity of Jesuits, about which the author informed us earlier, in his article 
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Jesuits in Gears of Chinese Law. This article was published in the Church Law 
Review No. 81–4/2020, to which we are so happy to return. This time, we also 
learn about modern European and American, Catholic and Protestant attempts, and 
even for a short time, the presence of a Russian Orthodox colony in China. We 
cordially recommend Tomášek’s monumental two-volume work Legal Systems 
of Far East (2016, 2019) to anyone who wants to discover even more secrets of 
Chinese legal history. And perhaps we can reveal that another author’s work, Law 
on Silk Road, will be published soon.

Whenever we look towards the Prague Castle this year and the silhouette of the 
mighty Strahov Monastery appears, we immediately remember the famous 900th 
anniversary of the founding of the Premonstratensian Order, which we celebrate 
this year with the entire Czech nation and the Church in our country. All we can 
do as canon law scholars is to remember the origin of the idea of orders of reli-
gious canons and canonesses, the Rule of St. Augustine. Actually, several rules. 
The article of the expert Ignác Antonín Hrdina, Premonstratensian at the Strahov 
Monastery, gives the answer what the reality is. He reflects on the somewhat 
blurred concept of the Rule of St. Augustine. The article will surely be appre-
ciated by those who live according to the Rule of St. Augustine, Augustinians, 
Premonstratensians, and Dominicans. However, it will surely be of interest to 
anyone who likes religious orders.

Radim Seltenreich, as many times before, takes us back to the time of the 
struggle for the modern criminal law formation at the time of the progress of 
the Church Reformation in the German lands. The author focuses on life path 
and development of legal thinking of Johann von Schwarzenberg, the author of 
the well-known code Constitutio Criminalis Bambergensis. We will certainly be 
interested in both Catholic and Lutheran ecclesiastical influences on this thinking.

Due to the fact that we have recently received many biographical studies on 
great Christian persons, we have decided to reopen the Portraits section after 
years. We would like to arouse the interest of other authors to continue on this path.

The beatification of the Czech priest Dominik Zavřel, murdered in Casamari 
in 1799 in defence of the Blessed Sacrament, is the subject of a thoroughly sci-
entifically prepared biography prepared by our dear colleague Efrem Jindráček 
from the Faculty of Philosophy of the Pontifical University of St. Thomas Aquinas 
(Angelicum) in Rome.
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The following portrait has a strong personal character. Long-time Officialis of 
the Prague Ecclesiastical Court, Canon Jiří Svoboda, who celebrates his 80th birth-
day this year, is depicted in it. The author of this Editorial, his peer and colleague 
at the ecclesiastical court, recalls shared experiences and brings the personality of 
Jiří Svoboda closer to readers.

Jiří Rajmund Tretera, editor in chief


