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Editorial

V prudkých proměnách času

Veliké starosti sužují celé lidstvo a Evropu speciálně.  Stále 
i po dvou létech trvá nákaza zavlečená z Číny do celého 
světa, a s tím omezení života. Statečně a s ukázněností, 
která je věřícím vlastní, neseme omezení shromažďo vání 
církve. Neztrácíme vědomí, že právě toto shromažďová‑
ní k bohoslužbám, ke společné chvále Boha, k přijímání 
svatého Těla a Krve Kristovy a ke katechezi nadále zů‑
stává nutnou součástí, ba základem svobodného výkonu 
víry a plné realizace lidského života věřícího. Není to jen 
jakési „uspokojování náboženských potřeb“, jak to kdysi 

zesměšňovali a bagatelizovali vládcové někdejšího totalitního režimu, ale jádro 
života těch, kdo Boží slovo přijali do svých srdcí.

Dosud nebyl proti čínské nemoci vynalezen lék. Očkování samo o sobě lékem 
není. Přináší sice, jak s lékaři doufáme, aspoň částečný užitek. Jako trochu riskant‑
ní krok je pochopitelně nadále nepovinné. Ale ty, kdo se mu nepodrobí, stihnou 
v mnoha případech tvrdé sankce. Takže je opravdu nepovinné?

K tomu všemu se přidalo v červnu 2021 na Moravě tornádo a v červenci 2021 
v Německu záplavy. Do toho znepokojuje vehemence, s jakou sdělovací prostředky 
o všech neštěstích tak intenzivně informují a umocňují emoce, jako by jim to dělalo 
radost nebo přinášelo prospěch.

Jinak postupují vědecká periodika. Mezi nimi je to právě náš časopis, který chce 
vnášet světlo pravdy a povzbuzení a potěšit nadějí na četná zlepšení v církvi i ve 
světě. Zvláště toto číslo je věnováno pokusům napomoci spravedlnosti a právní 
jistotě mezi lidmi v oblasti církevního práva a podat informace o dějinných faktech 
tak, abychom lépe vnímali minulé události.

Věříme, že i čtenáři budou mít takovou radost jako my hned z prvního článku, 
který nám poskytl náš čelný odborník v oboru kanonického práva Antonín Ignác 
Hrdina, rovněž znalec českého trestního práva a římského práva. Znalosti všech 
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těchto oborů zapojil do vytvoření skvělé reportáže o překvapivé komplexní nove-
lizaci kanonického trestního práva, zveřejněné v červnu letošního roku. Tak jsme 
možná prvním periodikem, které přináší o tomto novém trestním právu podrobněji 
pojatou zprávu pro veřejnost. Autor probírá obecnou i zvláštní část novelizace, 
a nakonec nešetří ani kritickými připomínkami a návrhy de lege ferenda.

V článku Pokroky v bádání o papežských mimořádných fakultách. K dějinám 
církve ve střední a jihovýchodní Evropě nám autorka Eva Vybíralová podává zprávu 
o svých vlastních bádáních, která vyvrcholila řadou jejích objevů na jaře letoš‑
ního roku. Její nový článek přináší podrobnosti o obludném, až nepochopitelném 
pronásledování církve v komunistickém Československu od roku 1948, a ještě 
dřívějším pronásledování ve východním Polsku, Rumunsku, na Balkáně a v sovět‑
ské zóně Německa. Zaměřuje se na úspěšné i méně úspěšné snahy Apoštolského 
stolce pomoci katolíkům v těchto zemích.

Významnou částí sakramentálního práva se zabývá ve svém článku Martina 
Vintrová. Nepříliš jasné jsou pro širokou veřejnost (a přiznáme se, že ani pro 
redakci tohoto odborného periodika) záležitosti kolem výjimečně připouštěného 
společného rozhřešení ve svátosti smíření (pokání). Autorka jako znalkyně teolo‑
gické i právní problematiky vnáší více jasna do uvedeného tématu. To je vysoce 
aktuální nejen pro stále přítomné mimořádné situace v životě každého z nás, ale 
v současné době je umocněno tragikou nákazy, která napadla celý svět před dvě‑
ma roky. Autorka tématu věnuje podrobný rozbor jak z hlediska kanonického, tak 
i v tomto případě zvlášť významného liturgického práva.

Článek Pavla Krafla o diecézním zákonodárství ve středověkém Polsku je vý‑
znamným rozšířením bádání o tradicích partikulárního kanonického práva ve střed‑
ní Evropě. O nich autor podal již řadu svědectví bohatými publikacemi v oboru 
medievalistiky, ale i svými články o synodálních statutech v Revue církevního 
práva. Zvláště v dnešní době může příklad z historie přinést inspiraci do součas‑
ných snah biskupů jako zákonodárců partikulární legislativy. V tom navazuje i na 
článek Damiána Němce, který vyšel v předešlém čísle Revue církevního práva pod 
názvem Diocesan Synods in the Czech Lands – an Unused Instrument?

Článek Marka Šmída a Aleše Černého, věnovaný snahám o navázání oficiálních 
diplomatických styků mezi Svatým stolcem a USA v 19. století a do konce první 
světové války, přináší veliké množství údajů, vybraných z rozsáhlé pramenné lite‑
ratury. Zvláště nás zaujal postoj prezidenta Wilsona, který se tak významně zapsal 
do našich národních dějin.
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Naše obnovená rubrika Portréty je tentokrát zasvěcena vzpomínce na histo-
rického kanonistu Jiřího Kejře v souvislosti se stým výročím jeho narozenin, 
které oslavíme na konci srpna 2021. Osobní vzpomínka Jiřího Rajmunda Tretery 
seznamuje metodou orální historie čtenáře s několika údaji kolem života staršího 
kolegy. Literární přehled díla Jiřího Kejře přináší článek Kejřova žáka Pavla Krafla.

Také rubrika Recenze byla zaplněna zajímavými pohledy na tři nedávno vy‑
dané tituly. Jan Beránek nás informuje o knize Františka Koloucha o internacích, 
věznění a izolacích českých biskupů za komunistické totality. Jakub Nagy napsal 
recenzi na knihu Jiřího Padevěta o komunistických lágrech, ať to byly tábory nu‑
cené práce, nápravně pracovní tábory či pracovní útvary vězňů a internační místa 
duchovních v letech 1948–1962, a také na knihu Josepha Ratzingera a Roberta 
Saraha Z hloubi srdce.

Pokud jde o rubriku Informace, rozhodli jsme se vrátit se k publikování oddílu 
Krátké zprávy, který tak jako dříve opět následuje po oddíle Ze Společnosti pro 
církevní právo. V Krátkých zprávách se zmiňujeme o knize Církevní právo,  Druhé, 
aktualizované a přepracované vydání, autorů J. R. Tretery a Z. Horáka. Kniha 
byla právě odevzdána do tisku a na její publikaci se můžeme těšit v září tohoto 
roku, přičemž autoři stačili reflektovat i změnu trestního práva z června letošního 
roku. Dále uveřejňujeme zprávu o procentuálním podílu změn v Kodexu, jak ji při 
tiskové konferenci v Římě podal římský kanonista Ochoa de Chinchetru. Krátce 
zmiňujeme podstatu zásahu papežské autority ze 16. července 2021, zpřísňující 
podmínky pro slavení mše svaté podle Římského misálu z roku 1962. Nakonec 
gratulujeme Cyrilometodějské křesťanské akademii v Olomouci k právě online 
zveřejněnému časopisu Dialog Evropa XXI za loňský rok.

Záboj Horák, zástupce šéfredaktora



Praha, 22. července 2021: Prof. Jiří Rajmund Tretera OP přebírá ocenění za celoživotní 
přínos pro rozvoj právní historie z rukou doc. Karla Schelleho, předsedy představenstva 
Evropské společnosti pro právní dějiny.

Prague, 22nd July 2021: Professor Jiří Rajmund Tretera OP receives the award for lifelong 
contribution to the development of legal history from Professor Karel Schelle, Chairman 
of the Board of the European Society for History of Law.

Foto Jaromír Tauchen
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Editorial

In Rapid Changes of Time

Great worries afflict all mankind and Europe in particu‑
lar. Even after two years, the pandemic originating in 
China continues as well as limitations of ordinary life. 
Bravely and with the discipline inherent in the faithful, 
we bear the limits of the gathering of the Church. We 
are aware that gathering for worship, for the common 
praise of God, for the reception of the Holy Body and 
Blood of Christ, and for catechesis remains necessary 
part, even the basis, of the free exercise of faith and full 
realization of the believer’s human life. It is not just 

a kind of “satisfying religious needs”, as the rulers of the former totalitarian regime 
once ridiculed and downplayed it, but the core of the lives of those who received 
God’s word into their hearts.

So far, no cure has been invented for Chinese disease. Vaccination alone is 
not a cure. It does bring, as we hope with doctors, at least partial benefits. As a bit 
of a risky step, it is of course still optional. But in many cases, those who do not 
submit to it will face severe sanctions. So, is it really optional?

In addition, in June 2021 a tornado in Moravia, and in July 2021 floods in Ger‑
many, hit us. Moreover, we are worried by the vehemence with which the media 
inform and intensify emotions about all disasters as if they made them happy or 
they benefited from them.

Scientific periodicals proceed differently. Among them, our journal wants to 
spread light of truth and encouragement and bolster the hope of numerous improve‑
ments in the Church and in the world. In particular, this issue focuses on attempts to 
promote justice and legal certainty among people in the field of church law and to 
provide information about historical facts so that we can better perceive past events.

We believe that readers will be as happy as we are to read the first article pro‑
vided by our leading expert in the field of canon law Antonín Ignác Hrdina, also 
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expert in Czech criminal law and Roman law. He involved his knowledge of all 
these fields in the creation of an excellent report on the surprising comprehensive 
amendment of canon criminal law, published in June this year. So, we may be the 
first periodical to provide a more detailed report on this new criminal law to the 
public. The author discusses the general and special part of the amendment, and in 
the end does not spare critical remarks and suggestions de lege ferenda.

In the article Advances in Research on Special Pontifical Faculties. On the His-
tory of the Church in Central and Southeastern Europe, the author Eva Vybíralová 
reports on her own research, which culminated in a number of discoveries in the 
spring of this year. The latest article details the monstrous, even incomprehensible 
persecution of the Church in communist Czechoslovakia from the year 1948, in 
eastern Poland, Romania and in the Balkans and in the Soviet zone of Germany 
even earlier and focuses on the successful and less successful efforts of the Apos‑
tolic See to help Catholics in these countries.

Martina Vintrová deals with an important part of sacramental law in her article. 
The issue of exceptionally admitted collective absolution in the sacrament of 
reconciliation (penance) is not very clear to the general public (and we admit that 
not even to the editors of this professional periodical). As an expert in theological 
and legal issues, the author brings more clarity to this topic. This is highly topical 
not only due to the ever‑present exceptional situations in the lives of each of us but 
also due to the tragedy of the pandemic that struck the world two years ago. The 
author brings a detailed analysis of both the canon law and, in this case, particularly 
important liturgical law.

The article by Pavel Krafl on diocesan legislation in medieval Poland is a signi‑
ficant extension of research on the traditions of particular canon law in Central 
Europe. The author has already reported on the topic with extensive publications 
in the field of medieval studies, but also with his articles on synodal statutes in 
the Church Law Review. Especially today, an example from history can bring 
inspiration to the current efforts of bishops as legislators of particular legislation. 
This is related to the article by Damián Němec, which was published in English 
in the previous issue of the Church Law Review entitled Diocesan Synods in the 
Czech Lands – an Unused Instrument?

The article by Marek Šmíd and Aleš Černý, on efforts to establish official diplo-
matic relations between the Holy See and the USA in the 19th century and until the 
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end of the First World War, brings a large amount of data, selected from extensive 
source literature. We were particularly interested in the attitude of President Wilson, 
who made such a significant contribution to our national history.

Our renewed section Portraits is this time dedicated to the memory of the 
historical canonist Jiří Kejř in connection with the 100th anniversary of his birth, 
which we will celebrate at the end of August 2021. The personal memory of Jiří 
Rajmund Tretera acquaints the reader with several data about the life of his older 
colleague using the oral history method. A literary review of Jiří Kejř’s work is 
provided in the article by his pupil Pavel Krafl.

The Reviews section is also filled with interesting views on three recently 
published titles. Jan Beránek informs us about a book by František Kolouch on 
internments, imprisonment, and isolation of Czech bishops during communist 
totalitarianism. Jakub Nagy wrote a review of Jiří Padevět’s book on communist 
camps, whether it was forced labour camps, correctional labour camps or prison 
labour units and internment points for clergy in 1948–1962, as well as of a book 
by Joseph Ratzinger and Robert Sarah From the Depths of Our Hearts.

With regard to the Information section, we decided to return to the publication 
of the News in Brief section, which, as before, again follows the section From the 
Church Law Society. We mention the book Church Law, Second, Updated and 
Revised Edition, by J. R. Tretera and Z. Horák. The book has just been submitted 
to the printers and you can look forward to its publication in September this year. 
The authors managed to reflect on the criminal law amendment published in June. 
We also publish a report on the percentage of amendments to the Code, as presented 
by a Roman canonist, Ochoa de Chinchetru, at a press conference in Rome. We 
briefly mention the intervention of the papal authority of 16th July 2021, tightening 
conditions for the celebration of Holy Mass according to the Roman Missal of 1962. 
Finally, congratulations to the Cyril and Methodius Christian Academy in Olomouc 
on publication of the online journal Dialog Europe XXI concerning the last year.

Záboj Horák, Deputy Editor-in-Chief


