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Nová kniha Církevní právo předána do tisku
29. června 2021 předali autoři Jiří Rajmund Tretera a Záboj Horák do nakladatel‑
ství Leges novou přehlednou monografii a učebnici pod názvem Církevní právo, 
2. přepracované a doplněné vydání. Jde o čelnou publikaci v české literatuře. 
Obsahuje hluboké změny, k nimž došlo v oblasti kanonického práva v posledních 
pěti letech. Kniha prošla recenzí dvou špičkových odborníků v oboru, kterým patří 
dík za řadu cenných připomínek a doplnění. Jsou to profesor JUDr. Ignác Antonín 
Hrdina, DrSc., a doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D., Th.D.

Tato publikace se značně liší od své předlohy, knihy Církevní právo, první 
vydání, z konce roku 2016. Autoři řadu textů zkrátili, resp. vyjádřili stručněji, 
a naopak mnoho látky nově přidali. Rozšířena byla první část pod názvem Základní 
pojmy církevního práva všech církví i třetí část, která začíná výkladem o pravo‑
slavných církvích a starobylých orientálních církvích a pokračuje výkladem práva 
reformačních církví.

V prostřední, největší části, nadepsané jako Kanonické právo katolické církve, 
je správní právo odděleno od ústavního do samostatné kapitoly a rovněž manželské 
právo je odděleno od sakramentálního a vytvořena z něho samostatná kapitola. 
Jednotlivé kapitoly mají charakter samostatných publikací a také jsou základem 
učebního textu samostatných oborů.

Autoři do výkladu zapojují i velkou část liturgického práva a poskytují čtená‑
řům hlubší náhled do reálií katolické církve i ostatních církví. Jejich snahou bylo 
co největší rozšíření všeobecných znalostí o církvích pro veřejnost.

Vytištění knihy se očekává koncem září letošního roku. Nakladatelství Leges 
Praha je připraveno k rychlému vybavení objednávek.

Kanonické trestní právo hmotné podstatně změněno
Současná úprava trestního práva, soustředěná do knihy šesté Kodexu kanonické‑
ho práva z roku 1983, kán. 1311–1399, je nahrazena novým textem, obsaženým 
v papežském zákoně – Apoštolské konstituci papeže Františka Pascite gregem Dei 
(Paste Boží stádce) z 23. května 2021.
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Tato novelizace byla promulgována otištěním v periodiku LʼOsservatore Ro‑
mano ze dne 4. června 2021 a vstoupí v účinnost k 8. prosinci 2021. Podle zjištění, 
které zveřejnil přední římský kanonista Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru 
na tiskové konferenci z 1. června 2021, bylo 71 % kánonů doplněno, 10 % odstra‑
něno a jen 17 % zůstalo nezměněno.

Význam kanonického práva a jeho aplikace v praxi byly významně zdůrazněny. 
Většina neurčitých trestů byla nahrazena určitými. Přibyl trest peněžní pokuty, 
která může být uložena jak duchovním, tak i laikům zaujímajícím nějakou službu 
v církvi.

S profesionální hrdostí si dovolujeme poznamenat, že některé podstatné změny 
byly zachyceny při závěrečné redakci nové knihy Tretera, Horák: Církevní právo, 
Druhé, aktualizované a přepracované vydání. Se stejnou hrdostí se rádi pochlu‑
bíme i tím, že již toto číslo našeho časopisu tak rychle reaguje a jako v pořadí 
první článek uveřejňuje promptně odbornou reakci a podrobnější vysvětlení z péra 
kanonisty tak fundovaného, jakým je profesor Ignác Antonín Hrdina z Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty právnické Západočeské univerzity 
v Plzni. Budiž panu profesoru za to vřelý dík.

Lze očekávat ve světovém i národním měřítku velké množství odborných reakcí 
na hluboký a praktický zásah, který současný papež František do trestního kano‑
nického práva učinil, a který mění kanonické právo ještě více než jeho dosavadní 
velká novelizace kanonického procesního práva.

Další zásah papežské autority do legislativy: zpřísnění podmínek pro slavení 
mše svaté podle misálu z roku 1962
16. července 2021 publikoval papež František svůj zákon – motu proprio Tradi-
tionis custodes (Strážci tradice), o užívání římské liturgie z doby před reformou 
papeže Pavla VI. z roku 1970. Týká se slavení mše svaté v předcházejícím obřadu, 
které se nepřesně říká tridentská či bývá spojována s papežem Piem X., a která 
se správněji označuje za mši sv. Jana XXIII. z roku 1962. Poslední pravidla pro 
její mimořádné užívání právně upravil naposledy papež Benedikt XVI. Současný 
papež tuto úpravu nyní doplnil o ustanovení, na jehož základě musí ti, kdo chtějí 
ve svých kostelích tuto starší formu mše slavit, žádat o povolení svého ordináře. 
Zdá se, že významným omezením je ustanovení o tom, že tato mše nesmí být sla‑
vena ve farních kostelích a že není dovoleno zřizování nových osobních farností 
za účelem jejího slavení.
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Cyrilometodějská křesťanská akademie se sídlem v Olomouci pokračuje 
v tradici Moravsko-slezské křesťanské akademie
V posledních dnech vyšlo nejnovější číslo proslulého časopisu DIALOG EV‑
ROPA XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, a to za loňský rok. 
Je to čtyřčíslo 1–4/2020, 30. ročník, a je vydáno zatím jen v online formě. Má 
rozsah 149 stran a o jeho přínosném obsahu díky velkému počtu autorů zvučných 
jmen nemůže být pochyby. V úvodním článku podává prezident Cyrilometodějské 
křesťanské akademie (CMKA) R. D. ThDr. ICLic. Jiří Koníček podrobnou zprá‑
vu o pokojné transformaci z dosavadní Moravsko‑slezské křesťanské akademie 
(MSKA) v dnešní CMKA. Rovněž přechod ústředí organizace z Brna do Olomouce 
proběhl pokojnou cestou.

V současné době má CMKA třináct regionálních poboček: Bílovice nad Svita‑
vou, Brno, Brno–Obřany, Křenovice u Slavkova, Kyjov, Olomouc, Ostrava, Pros‑
tějov, Slavkov u Brna, Šlapanice, Třebíč, Uherský Brod, Zábřeh. Mezi zajímavosti, 
o nichž je v posledním Dialogu řeč, patří, že v Zábřehu spolu plodně spolupracují 
místní skupina České křesťanské akademie a regionální pobočka Cyrilometodějské 
křesťanské akademie.

Přejeme prezidentu Jiřímu Koníčkovi, s nímž nás spojuje dlouholetá přátelská 
spolupráce, mnoho zdaru ve vedení staronové organizace a jejího časopisu. Nejen 
otec Jiří Koníček, ale i řada jiných osobností CMKA, jsou již dávno členy Společ‑
nosti pro církevní právo, a rádi si vyměňujeme svá periodika.

redakce



Kaple sv. Anny ve Včelničce u Pelhřimova. Kapli, kterou nechala postavit obec, a její 
nový zvon požehnal 24. července 2021 Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. 
Na kapli slavnostně odhalil pamětní desku místnímu rodáku JUDr. Janu Jiřímu Rücklovi 
(1900–1938), československému katolickému politikovi.

Chapel of Saint Anne in village Včelnička near Pelhřimov (southwestern Bohemia). The 
chapel, which was built by the municipality, and its new bell was blessed on 24th July 2021 
by Mons. Vlastimil Kročil, Bishop of České Budějovice. He ceremoniously unveiled a me‑
morial plaque to the local native JUDr. Jan Jiří Rückl (1900–1938), Czechoslovak Catholic 
politician, at the chapel.

Foto Jan Kotous
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New Book Church Law to Be Printed
On 29th June 2021, the authors Jiří Rajmund Tretera and Záboj Horák handed 
over a new well‑arranged monograph and textbook entitled Church Law, Second, 
Updated and Revisited Edition, to the Leges publishing house. It is the leading 
publication in Czech literature. It contains profound changes that have taken place 
in the field of canon law in the last five years. The book has been reviewed by two 
top experts in the field, to whom thanks are due for a number of valuable com‑
ments and additions. They are Professor JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., and 
Associate Professor JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D., Th.D.

This publication differs considerably from its original, the book Church Law, 
First Edition, from the end of 2016. The authors shortened a number of texts, 
resp. expressed more succinctly, and conversely added new explanations. The 
first part, entitled Basic Concepts of Church Law of All Churches, and the third 
part, which begins with an explanation of Orthodox churches and ancient Oriental 
churches and continues with an interpretation of the law of the Reformed churches, 
were expanded.

In the middle, largest part, entitled Canon Law of the Catholic Church, the 
administrative law is separated from the constitutional law into a separate chapter, 
and also the matrimonial law is separated from the sacramental law and made into 
a separate chapter. The individual chapters have the character of separate publica‑
tions and are also the basis of the textbooks concerning separate fields.

The authors also include a large part of liturgical law in the book and provide 
readers with a deeper insight into the realities of the Catholic Church and other 
churches. Their aim was to spread general knowledge about churches to the public 
as much as possible.

The book is expected to be printed at the end of September this year. The Leges 
publishing house is ready to process orders quickly.

Substantive Criminal Canon Law Substantially Amended
The current regulation of criminal law, concentrated in the sixth book of the Code 
of Canon Law of 1983, can. 1311–1399, is replaced by a new text contained in the 
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pontifical law – the Apostolic Constitution of Pope Francis Pascite gregem Dei 
(Tend the flock of God) of 23rd May 2021.

This amendment was promulgated by publication in the periodical LʼOsser‑
vatore Romano of 4th June 2021 and comes into effect on 8th December 2021. 
According to the findings published by the leading Roman canonist Juan Ignacio 
Arrieta Ochoa de Chinchetru at the press conference of 1st June 2021, 71 % of 
canons were added, 10% removed and only 17% remained unchanged.

The importance of canon law and its application in practice have been signifi‑
cantly emphasized. Most indefinite sentences have been replaced by certain ones. 
The punishment of a fine that can be imposed on both clergy and laity engaged in 
church service has been added.

We are proud to note that some significant changes were taken into consid‑
eration during the final edition of the new book Tretera, Horák: Church Law, 
Second, Updated and Revised Edition. We are equally proud that this issue of our 
journal reacts so quickly and, as the first article, publishes promptly a professional 
reaction and a more detailed explanation by canon law specialist Professor Ignác 
Antonín Hrdina from the Catholic Theological Faculty, Charles University, and 
Faculty of Law, University of West Bohemia in Pilsen. Thank you very much, 
Professor.

A large number of professional reactions can be expected on a global and na‑
tional scale to the extensive and practical intervention that the current Pope Francis 
made in criminal canon law, which changes canon law even more than his major 
amendment to canon procedural law to date.

Further Intervention of Papal Authority in Legislation: Tightening Conditions 
for Celebration of Holy Mass According to Missal of 1962
On 16th July 2021, Pope Francis published his law – Motu Proprio Traditionis 
custodes (Guardians of Tradition), on the use of the Roman liturgy from before 
the reform of Pope Paul VI of 1970. It concerns the celebration of the Holy 
Mass in the previous form, which is inaccurately called Tridentine or is often 
associated with Pope Pius X, and which is more correctly referred to as the 
Mass of Saint John XXIII of 1962. The last rules for its extraordinary use were 
last regulated by Pope Benedict XVI. The current pope has now supplemented 
it with provision requiring those who want to celebrate this older form of Mass 
in their churches to seek permission from their Ordinary. The provision that this 
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Mass may not be celebrated in parish churches and that the establishment of new 
personal parishes for the purpose of celebrating it is not permitted seems to be 
a significant limitation.

Cyril and Methodius Christian Academy Based in Olomouc Continues Tra-
dition of Moravian-Silesian Christian Academy
In recent days, the latest issue of the famous DIALOG EUROPE XXI journal, the 
review of the Christian orientation for science and culture, has been published. 
It is a four‑issue 1–4/2020, 30th volume, and is currently only published online. 
It has 149 pages and there can be no doubt about its useful content thanks to the 
large number of well‑known authors. In the introductory article, the President of 
the Cyril and Methodius Christian Academy (CMKA), Revd ThDr. ICLic. Jiří 
Koníček offers a detailed report on the peaceful transformation from the current 
Moravian‑Silesian Christian Academy (MSKA) to today’s CMKA. The transi‑
tion of the organization’s headquarters from Brno to Olomouc also took place in 
a peaceful way.

At present, CMKA has thirteen regional branches: Bílovice nad Svitavou, 
Brno, Brno–Obřany, Křenovice u Slavkova, Kyjov, Olomouc, Ostrava, Prostějov, 
Slavkov u Brna, Šlapanice, Třebíč, Uherský Brod, Zábřeh. Among the points of 
interest discussed in the last Dialogue is that the local group of the Czech Christian 
Academy and the regional branch of the Cyril and Methodius Christian Academy 
are cooperating fruitfully in Zábřeh.

We wish the chairman Jiří Koníček, with whom we have long‑term friendly 
cooperation, good luck in managing the old‑new organization and its magazine. 
Not only Revd Jiří Koníček, but also a number of other CMKA personalities, are 
members of the Church Law Society, and we are happy to exchange our periodicals.

Editorial board


