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Editorial

Odvaha ke svobodě v právu

Odvaha ke svobodě je název nejnovější knihy rozhovorů 
s profesorem Janem Sokolem, českým filosofem a křes-
ťanským myslitelem, organizátorem vědy, děkanem fa-
kulty, kandidátem na úřad prezidenta republiky, od jehož 
odchodu na věčnost uplyne 16. února 2022 jeden rok. Na 
závěr tohoto čísla Revue vychází recenze výše uvedené 
knihy, jejíž název jsme si vypůjčili pro tento Editorial 
a vzhledem k zaměření našeho časopisu zacílili na právo.

Odvaha ke svobodě je v právu nutná, a to jak v právu 
církevním, tak civilním (světském). A to ve všech sta-

diích: při úvahách o právu, vyučování a literární činnosti, při tvorbě práva, jeho 
výkladu i aplikaci. A také v tom, že právo a spravedlnost, která dělá právo tím, 
čím je, a svobodu jejich výkonu je třeba odvážně a stále hájit slovem, písmem, 
a v případě těch, kdo věří v Boha, také modlitbou. Ta je vždycky potřebná. Poznali 
jsme to na podzim 2021, kdy se jistě desetitisíce a možná statisíce lidí u nás modlilo 
za prosazení principů ústavního práva při jmenování nové vlády. A podařilo se. 
Můžeme žertem říci, že takový státní statistický úřad se v tomto případě nesnažil 
a naštěstí ani nemohl snažit uplatnit své sčítací metody.

Jako první v tomto čísle Revue otiskujeme článek Jurije Popoviče, z Řeckokato-
lické teologické fakulty Prešovské univerzity na území Metropolitní řeckokatolické 
církve na Slovensku. Máme radost, že autor použil angličtiny, aby si myšlenky 
v článku uplatněné mohl přečíst větší počet lidí na světě. Není to první článek, 
který v našem časopise vychází anglicky. Děkujeme všem, kteří již takové články 
poslali, a těšíme se na ty, které nám poslány budou.

Dr. Popovič se narodil na předkarpatské Ukrajině, tj. v té části Ukrajiny, která 
před válkou byla jednou ze zemí tvořících tehdejší Československo. Její úřední 
 název zněl Podkarpatská Rus až do vynuceného postoupení tohoto území so-
větským spojencům v létě 1945. Dodnes jsme zvyklí u nás tento tradiční název 
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užívat, jak je vidět z mnoha názvů diplomových prací na naší právnické fakultě. 
Z Podkarpatské Rusi to není do Prešova daleko.

Mám na autora docela pěknou osobní vzpomínku z významného setkání, ja-
kým je vždy sympozium kanonického práva ve Spiši na Slovensku. Událo se to 
na konci srpna 2014. Seděli jsme vedle sebe jako posluchači jedné z přednášek 
našich světových kanonistických autorit, týkající se tajů soudního řízení o pro-
hlášení manželství za nulitní. Dr. Popovič mně jen tak mimochodem bez emocí 
sdělil, že Rusko právě napadlo Ukrajinu. Ta vzpomínka je dnes velmi aktuální. 
Nezbývá nám i celému světu než přát Ukrajině, aby se s podporou mezinárodního 
práva a mezinárodního společenství útokům na své území v posledních měsících 
evidentně hrozících ubránila a vždy ji všemi vhodnými prostředky podporovat. 
A také se za Ukrajinu modlit.

Článek J. Popoviče popisuje aktuální téma jmenování farářů podle Kodexu 
kánonů východních církví (CCEO). Při četbě dobře pedagogicky zpracovaných 
textů vystupuje do popředí jasnost právních ustanovení. Tak je tomu i v případě 
autorova článku. Je třeba, aby ti, kdo aplikují kanonické právo, dbali znění zákona 
i jeho smyslu a tím vytvářeli stabilitu nejen pro faráře, ale i jejich farníky.

Máme radost, že do tohoto čísla časopisu přispěl článkem profesor Michal 
Skřejpek z pražské právnické fakulty, přední evropský právní romanista. Zabývá se 
v něm jednostrannými sliby v antickém Římě. Zpracování historie bývá i zrcadlem 
pro současnost. V té se někdy zdá, že slovo slib ztratilo na posvátnosti, ať už jde 
o život veřejný nebo soukromý. Poslední měsíce dávají v naší zemi ve veřejném 
životě naději na změnu.1 A tak mějme odvahu plnit, co jsme slíbili, ať už jde o slib 
manželský, slib své vlasti, národu, církvi a Bohu.

Profesor Ján Duda z právnické fakulty v Bratislavě je od počátku 90. let minu-
lého století, kdy začal organizovat spišské sympozium kanonického práva, jednu 
z největších kanonistických konferencí na světě, až dosud znám svou odvahou 
pravdivě pojmenovávat různé aspekty církevního života. Ve své analýze v Revue 
se věnuje teologickým a právním aspektům Biskupské synody svolané papežem 
Františkem na léta 2021–2023 a zamýšlí se nad synodalitou dnes a v budoucnu.

1 Adventní událost, in: Zrcadlo církve, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha–Brno–Olomouc–
Stříbro–České Budějovice, č. 12/2021/1, ˂http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.12.1.pdf˃.
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Články doc. Radima Seltenreicha bývají vždy příslibem poutavého slohu. 
Nejinak je tomu i nyní v pojednání o Hugo Grotiovi jako o křesťanském mysliteli. 
Grotius je nejen zakladatelem mezinárodního práva, ale i významným teologem, 
který se svým dílem snažil překonat zuřící Třicetiletou válku a všechny války 
poukazem na principy přirozeného práva platné za každých okolností, a sjednotit 
konfesní přístupy v celé církvi.

A ještě bych rád upozornil na článek v naší rubrice Portréty. Tentokrát se týká 
kněze ThDr. Antonína Mandla, představitele Katolické akce v pražské arcidiecézi 
po roce 1945, odsouzeného po krutém mučení komunisty k 25 letům těžkého 
žaláře.

Nakonec radostná zpráva: v těchto dnech vychází kniha prof. Jiřího Rajmunda 
Tretery Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z ne-
mocničních sálů a předsálí. Je třetím svazkem Knižnice církevního a konfesního 
práva, kterou vydává Společnost pro církevní právo.

15. ledna 2022

 Záboj Horák, zástupce šéfredaktora



20. prosinec 2021, Právnická fakulta Univerzity Karlovy: Prof. Jiří Rajmund Tretera před-
náší o dějinách církevního práva pro posluchače nového povinného předmětu Vývoj velkých 
právních systémů.

20th December 2021, Faculty of Law, Charles University: Professor Jiří Rajmund Tretera 
gives lecture on history of canon law for students of the new compulsory subject Develop
ment of Large Legal Systems.

Foto Záboj Horák
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Editorial

Courage to Freedom in Law

Courage to Freedom is the title of the latest book of 
interviews with Professor Jan Sokol, Czech philosopher 
and Christian thinker, organizer of science, dean of the 
faculty, candidate for the office of the President of the 
Republic, from whose departure for eternity will be one 
year on 16th February 2022. This issue concludes with 
a review of the above-mentioned book, the title of which 
we have borrowed for this Editorial and, given the focus 
of our journal, targeted at law.

The courage to be free is necessary in law, both 
church law and civil (secular) law. At all stages: in reflection on law, in teaching 
and writing, in the making of law, its interpretation and application. And it is also 
necessary because law and the justice, that makes law what it is, and the freedom to 
exercise them, must be courageously and constantly defended verbally, in writing, 
and, in the case of those who believe in God, in prayer. The latter is always needed. 
We saw this in the fall of 2021, when surely tens of thousands, and perhaps hundreds 
of thousands, of people in our country prayed for the enforcement of the principles 
of constitutional law in the appointment of a new government. And they succeeded. 
We can jokingly say that the state statistical office did not, and fortunately could 
not, try to apply its census methods in this case.

In the first place, this issue of the Review contains an article written by Jurij 
Popovič from the Greek Catholic Faculty of Theology, University of Prešov, on the 
territory of the Metropolitan Greek Catholic Church in Slovakia. We are pleased 
that the author used English so that the ideas applied in the article could be read by 
a greater number of people worldwide. This is not the first article to be published 
in English in our journal. We thank all those who have already sent us such articles 
and look forward to those that will be sent to us.
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Dr Popovič was born in Subcarpathian Ukraine, the part of Ukraine that before 
the war was one of the countries that made up what was then Czechoslovakia. Its 
official name was Subcarpathian Ruthenia until the forced cession of this territory 
to the Soviet Allies in the summer of 1945. We are still accustomed to using this 
traditional name in our country, as can be seen from many of the titles of theses at 
our faculty. It is not far from Subcarpathian Ruthenia to Prešov.

I have quite a nice personal memory of the author from an important meeting, 
which is always a symposium of canon law in Spiš, Slovakia. It happened at the 
end of August 2014. We were sitting next to each other as listeners of one of the 
lectures of our world canonical authorities, concerning the secrets of the legal 
proceedings for the annulment of a marriage. Dr Popovič told me casually and 
without emotion that Russia had just invaded Ukraine. That memory is very topical 
today. We and the whole world have no choice but to wish Ukraine, with the sup-
port of international law and the international community, to resist the attacks on 
its territory, obviously imminent in recent months, and always to support it by all 
appropriate means. And to pray for Ukraine.

The article describes the current topic of the appointment of pastors according to 
the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO). In reading the well-pedago-
gically crafted text, the clarity of the legal provisions comes to the fore. This is also 
the case of the authorʼs article. It is necessary for those who apply canon law to be 
mindful of the wording of the law and its meaning, thereby creating stability not 
only for parish priests but also for their parishioners.

We are delighted that Professor Michal Skřejpek from the Faculty of Law in 
Prague, leading European Roman law scholar, has contributed an article to this 
issue of the journal. He discusses unilateral vows in ancient Rome. The processing 
of history is also a mirror for the present. Nowadays, it sometimes seems that the 
word promise has lost its sanctity, whether in public or private life. Recent months 
have given hope for change in our country’s public life.1 So let us have the courage 
to fulfil what we have promised, whether it is a marriage oath, a promise to our 
country, to our nation, to our Church and to God.

1 Adventní událost [Advent Event], in: Zrcadlo církve, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha–
Brno–Olomouc–Stříbro–České Budějovice [Church Mirror Newsletter in Czech], no. 12/2021/1, 
˂http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.12.1.pdf˃.
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Professor Ján Duda from the Faculty of Law in Bratislava, Slovakia, has been 
known for his courage to truthfully name various aspects of Church life since the 
early 1990s, when he began organizing the Spiš Symposium on Canon Law, one 
of the largest canon law conferences in the world. In his analysis in the Review, 
he discusses the theological and legal aspects of the Synod of Bishops called by 
Pope Francis for 2021–2023 and reflects on synodality today and in the future.

Articles written by Associate Professor Radim Seltenreich always promise en-
gaging style. This is no different now in his paper on Hugo Grotius as a Christian 
thinker. Grotius is not only the founder of international law, but also an eminent 
theologian whose work sought to overcome the raging Thirty Years’ War and all 
wars by pointing to the principles of natural law valid under all circumstances, and 
to unify confessional approaches throughout the Church.

And I would also like to draw your attention to an article in our Portraits section. 
This time it concerns the priest ThDr. Antonín Mandl, leader of Catholic Action 
in the Prague Archdiocese after 1945, sentenced to 25 years in prison after cruel 
torture by the Communists.

Finally, happy news: these days, Professor Jiří Rajmund Tretera’s book End 
Your Visits, Doors Are Closing, or Eighteen Ballads and Romances from Hospital 
Halls and Hallways is published. It is the third volume of the Church and Religion 
Law Series published by the Church Law Society.

15th January 2022

 Záboj Horák, Deputy EditorinChief



20. prosinec 2021: pohled do atria Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

20th December 2021: view of the atrium of the Faculty of Law, Charles University.

Foto Záboj Horák
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Appointment of Parish Priest  
According to CCEO

Jurij Popovič

Introduction
A parish (Greek paroikia, Latin parochia and paroecia) as 
a juridicial institution in the Church has evolved over time. 
The term parish comes from the Greek word parochia 
(παρоικία), which is a compound of παρα (by, near) and 
οἶκος (house, dwelling). It thus means ̒ close to home, one 
who is not at homeʼ. Until the fifth century, the Latin word 
diocese denoted a rural district, distinct from the town 
where the bishop resided, which was called parochia. Thus 
a parish was today’s bishopric; a diocese was a parish.1

Historically, the parish emerged after the diocese, 
which was an ecclesiastical community entrusted to the care of the bishop. Its 
origins date back to the times at the turn of the fourth and fifth centuries after the 
expansion of Christianity.2 The main criterion of the new institution was to organize 
pastoral care outside the large cities, where bishops resided, into outlying areas 
and smaller centres under the direction of presbyters.3

1 SAXER, Victor, Le Chiese rurali prima che fossero parrocchiali (IV–VIII sec.): proposte per 
una storia di quelle della Provenza, in: PERGOLA, Philippe (ed.), Alle origini della parrocchia 
rurale (IV–VIII sec.). Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, Ecole 
Française de Rome – 19 marzo 1998, Città del Vaticano, 1999, pp. 17–42. Cf. CHIAPPETTA, 
Luigi, Il manuale del Parroco, Roma, 1997, p. 25.

2 Cf. VOLPE, Giuliano, Il ruolo dei vescovi nei processi di trasformazione del paesaggio urbano 
e rurale, in: BROGIOLO, Gian Pietro, ARNAU, Alexandra Chavarría, Archeologia e società tra 
Tardo Antico e Alto Medioevo, Atti del 12° Seminario sul Tardoantico e lʼAltomedioevo, Mantova, 
2007, pp. 85–105.

3 Cf. IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle kánonickej disciplíny Katolíckej cirkvi, [Parish in the Light of 
the Canonical Discipline of the Catholic Church], Michalovce, 2017, pp. 12–16. 
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The synods which took place in the East in the fourth century, in their canons, 
command that bishops should not be appointed in the countryside, but only in cities 
where bishops had already been appointed, or where the population was larger.4 
The Synod of Laodicea (343–381) in can. 575 prescribes that ordinary visitators be 
appointed in the countryside instead of bishops. If, however, bishops were already 
appointed there, they must not do anything without the prior authorization of the 
city bishop. Rural presbyters, who are subject to the bishop of the city, are to act 
in the same way. The increasing number of Christians had to be taken care of in 
some way, so it became preferable to entrust converts to Christianity to ordinary 
presbyters, especially if they were smaller communities where there was no need 
to appoint a bishop.6

The Byzantine commentator Balsamon, commenting on can. 57 of the Laodi-
cean Synod writes as follows: ʻWhere there is not sufficient population, that is, in 
the countryside, bishops are not to be instituted, lest the episcopal rank should be 
degraded thereby. Let only visitators be appointed. The bishops shall send them 
out as exarchs to go over these places, to see to the spiritual needs of the faithful 
and to instruct them.ʼ Thus, in fact, the natural way of life of Christ’s Church was 
gradually shaped into what it is today, and so gradually parishes were formed out 
of these suburban communities.7

New events slowed down the process of formation of communities around the 
bishop and led to the creation of others that were no longer entrusted to bishops 
but were under the authority of presbyters. It was not until the Middle Ages that 
these communities came to be known as parishes. In the sixteenth century, the 
Council of Trent (1545–1563) encouraged the creation of parishes in order to best 
provide for the needs of the faithful. At that time dioceses began to be organized 

4 Cf. IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p.16. 
5 СВЯТОГОРЕЦ, Никодим, Пидалион, Правила православной церкви с толкованиями, Tом. 3, 

Правила Поместных соборов, [Pedalion, Rules of the Orthodox Church with Interpretations, 
Vol. 3, Rules of Local Assemblies], Екатеринбург, 2019, pp. 188–189.

6 Cf. IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p.16. 
7 СВЯТОГОРЕЦ, Никодим, Правила православной церкви с толкованиями, Tом. 3, Правила 

Поместных Cоборов, [Pedalion, Rules of the Orthodox Church with Interpretations, Vol. 3, Rules 
of Local Assemblies], pp. 188–189.
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into parishes. The 1917 Code of Canon Law no longer recommended, but com-
manded, that dioceses be divided into parishes by the power of its promulgation.8

The Second Vatican Council introduced the parish in the constitution Sacro-
sanctum Concilium on the Sacred Liturgy and recalls: ̒ But because it is impossible 
for the bishop always and everywhere to preside over the whole flock in his Church, 
he cannot do other than establish lesser groupings of the faithful. Among these the 
parishes, set up locally under a pastor who takes the place of the bishop, are the 
most important: for in some manner they represent the visible Church constituted 
throughout the world.ʼ9

Also the following council decree Christus Dominus on the pastoral office 
of bishops in the Church adds: ʻPastors, however, are cooperators of the bishop 
in a very special way, for as pastors in their own name they are entrusted with the 
care of souls in a certain part of the diocese under the bishop’s authority.ʼ10

Appointment of a Pastor
Can. 284 of the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO):

ʻ§ 1. The right of naming pastors belongs solely to the eparchial bishop, who 
freely names them.

§ 2. To entrust a parish to a member of religious institute or society of common 
life in the manner of religious, the major superior is to propose a suitable priest 
of his institute to the eparchial bishop for appointment, with due regard for agree-
ments entered into with the eparchial bishop or other authority determined by the 
particular law of the proper Church sui iuris.

§ 3. The pastor possesses stability in his office, therefore he is not to be named 
for a determined period of time unless:

1. it concerns a member of a religious institute or society of common life in 
the manner of religious;

2. a candidate agrees to this in writing;

8 Cf. IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 19.
9 DECREE SACROSANCTUM CONCILIUM – on the sacred liturgy, no. 42, available at: <https://

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/sacrosanctum-
-concilium> (5. 6. 2021).

10 DECREE CHRISTUS DOMINUS – on the pastoral office of the bishops in the Church, no. 30, 
available at: <https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-
-koncil/c/christus-dominus> (5. 6. 2021).



Jurij Popovič16

3. it concerns a special case, in which case the consent of the college of epar-
chial consultors is required;

4. the particular law of his Church sui iuris permits it.ʼ
The provision of this canon in the first paragraph establishes and defines the 

competence to appoint parish priests, which belongs only to the eparchial bishop, 
who appoints him freely.11 The provision focuses attention on the eparchial bish-
op, who is entrusted with the pastoral care of the eparchy to shepherd it with the 
cooperation of the presbytery.12

The bishop is assisted in his pastoral care in the eparchy by presbyters, en-
rolled or temporarily relocated to his eparchy from other eparchies or from other 
churches sui iuris. Most of these presbyters in the pastoral care of the faithful in 
Christ exercise the office of pastor of a defined parish.13

The eparchy is divided into parishes not only ecclesiologically but also canon-
ically. The Code defines a parish as a particular community of believers in Christ, 
permanently established in the eparchy, whose pastoral care is entrusted to the 
pastor. To him the eparchial bishop canonically entrusts the parish by appointing 
him pastor of a particular parish.14

One way of conferring office is by free appointment. This method is also used 
in the conferral of the office of parish priest. The eparchial bishop is to confer it 
freely, by appointment.15 It is important in this that the external freedom of the 
bishop in the appointment of parish priests is not restricted. Of course, canonical 
discipline knows the penalties for interfering with the free conferral of the office. 
The provision of can. 1460 CCEO on those who directly or indirectly appeal 
to civil authority in order to obtain, with its insistence, a sacred ordination, 
office or other role in the Church, sanctions such attempts with an appropriate 

11 NEDUNGATT, George, Путівник по Східному Кодексу: Коментар до Кодексу Канонів Східних 
Церков, [Guide to the Eastern Code: A Commentary on the Code of Canons Eastern Churches], 
Львів, 2008, p. 201. Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale del Parroco, Roma, 1997, p. 71.

12 GROCHOLEWSKI, Zenon, Biskup poslaný vyučovať, [Bishop Sent to Teach], in: IUS ET 
IUSTITIA, Acta III, Symposii iuris canonici anni 2002, Spišské Podhradie, 2002, pp. 82–83. 
Cf. COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia, Roma, 1991, pp. 130–131.

13 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 65. 
14 Cf. FILO, Vladimír, Administratíva farnosti, [Administration of the Parish], in: IUS ET IUSTITIA, 

Acta III, Symposii iuris canonici anni 1995, Spišské Podhradie, 1997, pp. 74–75. 
15 COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia, pp. 130–131.
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 punishment, not excluding the greater excommunication and, in the case of 
a cleric, dismissal.16

The fact that the eparchial bishop appoints parish priests in the parishes of his 
eparchy means that the parish priests carry out the entrusted care of the souls of the 
faithful in Christ under the authority of their own eparchial bishop. It thus requires 
the creation and nurturing of communion between the bishop and his presbyters. 
The canonical discipline of the ancient Church emphasized the fact that a presbyter 
cannot act without or against the bishop.17 Since the presbyter receives the parish 
from the bishop, he does not occupy it of himself, and therefore his entire pastoral 
care of the faithful entrusted to him by the bishop is dependent on the bishop, that 
is, he exercises it under his authority.18 The expression under the authority of the 
bishop does not imply a limitation of the pastor in his activity and initiative or even 
any diminution of his office. On the contrary, it is the ground of the dignity and 
solemnity of the office of the parish priest, so that his position under the authority 
of the bishop is given beauty, solemnity and dignity.19

Therefore, it is very important from the point of view of the pastoral ministry 
of the bishop that the relationship between the bishop and his presbyters be derived 
from the documents of the Church. The decree Presbyterorum ordinis20 speaks of 
this in its seventh point: ̒ All priests, in union with bishops, so share in one and the 
same priesthood and ministry of Christ that the very unity of their consecration and 
mission requires their hierarchical communion with the order of bishops. At times 
in an excellent manner they manifest this communion in liturgical concelebration 
as joined with the bishop when they celebrate the Eucharistic Sacrifice. Therefore, 
by reason of the gift of the Holy Spirit which is given to priests in Holy Orders, 
bishops regard them as necessary helpers and counselors in the ministry and in 
their role of teaching, sanctifying and nourishing the People of God… Therefore, 

16 Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale del Parroco, p. 82.
17 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 66.
18 COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia, p. 11.
19 FILO, Vladimír, Kňazi a ich podiel na moci biskupa v jeho povinnosti učiť, posväcovať a riadiť 

Boží ľud, [Priests and Their Share of the Power of the Bishop in His Duty to Teach, Sanctify, and 
Direct God’s People], in: IUS ET IUSTITIA, Acta III, Symposii iuris canonici anni 1993, Spišské 
Podhradie, 1994, pp. 121–122. 

20 DECREE PRESBYTERORUM ORDINIS – on the ministry and life of priests, no. 7, available 
at: <https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/
presbyterorum-ordinis> (5. 6. 2021).
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on account of this communion in the same priesthood and ministry, bishops should 
regard priests as their brothers and friends… They should gladly listen to their 
priests, indeed consult them and engage in dialogue with them in those matters 
which concern the necessities of pastoral work and welfare of the diocese. Priests, 
never losing sight of the fullness of the priesthood which the bishops enjoy, must 
respect in them the authority of Christ, the Supreme Shepherd. They must therefore 
stand by their bishops in sincere charity and obedience. This priestly obedience, 
imbued with a spirit of cooperation is based on the very sharing in the episcopal 
ministry which is conferred on priests both through the Sacrament of Orders and 
the canonical mission.̓ 21

The second paragraph of this canon provides for the selection of a suitable 
presbyter by the superior of an institute or society of common life in the manner 
of the religious, when the parish care is entrusted to a member of that institute or 
society.22 All this is to be done within the framework of agreements made with the 
eparchial bishop or the authority authorized to do so by the particular law of the 
proper Church sui iuris.23

An important distinction is made between the entrustment of a parish to a reli-
gious institute or society, the entrustment of a parish to an individual religious or 
member of a society, and the entrustment of a parish to a religious as an individual 
who does not administer it with power either within the meaning of canon 282 § 1 
or within the meaning of § 2 of that canon.24 Only in these two cases the prescribed 
conditions must be adhered to. This does not apply to the case of a religious who 
does not assume pastoral care of a parish as a member of an institute or society 
to which the eparchial bishop has entrusted a parish and has appointed a suitable 
presbyter chosen by the superior, but who, as an independent presbyter who is 
outside the institute or society, exercises ministry in the eparchy and has been 
entrusted with a parish by the eparchial bishop. This can happen in the following 
cases within the meaning of the provisions of can. 489 and 548 CCEO indult of 
exclaustration from the monastery and subsequent enrolment under the provisions 

21 Cf. FILO, Vladimír, Kňazi a ich podiel… [Priests and Their Share…], p. 114.
22 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 71. 
23 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], pp. 66–67. 
24 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis, De Parochis et De Vicariis Paroecialibus, in: PINTO, Pio Vito 

(ed.), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese orientali, Città del Vaticano, 2001, p. 255. 
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of can. 494 and 549 CCEO and the legitimate dismissal of a religious who is or-
dained in a sacred degree within the meaning of the provision of can. 502 CCEO.25

The eparchial bishop may entrust tasks and offices to the institute which are not 
directly connected with the activities of the institute and therefore do not belong 
to it as such. Nevertheless, even these tasks are in a certain sense proper to the 
institute, since they belong to its objectives. The term entrust means to hand over 
responsibility for pastoral work to an institute because the institute sees itself as 
worthy and capable of carrying out that work.26

After entrusting the work or the offices of the institute, it is important to regulate 
the relationship between the bishop and the religious in order to avoid possible 
disputes and misunderstandings by means of an agreement. The agreement is not 
a contract between the parties involved, but rather a way of determining the rela-
tionships, the activity, the tasks or offices, the people who will perform the activities 
planned, the economic issues, the duration of the commitment and the possibility 
or method of terminating it. It is signed on behalf of the institute by the superior 
of the religious institute.27

In the case of a religious who becomes a parish priest, it should be evident that 
he is a religious of the institute or society in whose church the parish has been 
established. It is natural that if a parish is established in a religious institute, the 
office of parish priest will be held by one of the members of that institute who is 
an ordained priest. It would not be prudent to put an eparchial priest in charge of 
a parish if the institute or society has its own priests.28

In this case, it is important to have the consent of the superior. The eparchial 
bishop cannot appoint any religious as pastor unless he has the prior consent of his 
major superior or unless the major superior himself proposes a suitable religious 
for the task.29 Without the consent of the major superior, the appointment would 
be legally ineffective. Although it is not explicitly mentioned in the canon, it is 

25 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 255. 
26 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 67.
27 DE PAOLIS, Velasio, La Vita Consacrata Nella Chiesa, Bologna, 1991, pp. 353–354.
28 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], pp. 67–68.
29 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 46.



Jurij Popovič20

necessary that the religious himself who is to assume the office of pastor accepts 
it freely and without compulsion.30

During the work on the revision of the motu proprio Postquam Apostolicis 
litteris, the modification of canons 179–189 on the religious who administer a par-
ish was laborious. Because of the complexity and difficulty that arises in joining 
parishes with religious houses, the members of the group suggested that the future 
Code should not specify the competences of the superior and the parish priest in 
detail, but let this be contained in an agreement to be concluded by the eparchial 
bishop and the religious community, taking into account individual cases.31

In the final scheme of the proposed particular law for the Metropolitan Church 
sui iuris in Slovakia, which was prepared by a working group of the Council of 
Hierarchs32 of this Church, can. 824 CCEO listed as Article 23 reads as follows:

ʻ§ 1. The right to appoint parish priests is vested in the eparchial bishop alone, 
who appoints them freely. A parish priest is permanent in his office; therefore, in 
the Metropolitan Church of Prešov sui iuris, parish priests are not appointed for 
a definite period of time, except in the cases specified in Canon 284 § 3, 1–3 CCEO.

§ 2. Parishes which are entrusted to members of religious institutes or societies 
of common life in the manner of religious shall be proposed to the eparchial bishop 
by their superior, without violating the agreements concluded with the eparchial 
bishop.ʼ33

The third paragraph of can. 824 speaks of the stability of the pastor in the 
parish.34 We can say that this is one of the distinguishing marks of the office of 

30 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 68. 
31 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], pp. 68–69.
32 The working group of the Council of Hierarchs was appointed on 12th January 2017 by the decree 

of the Metropolitan Archbishop of Prešov Mons. Ján Babjak SJ. Its members are Prof. Mons. Di-
mitrios Salachas, Emeritus Greek Exarch, members for the Prešov Archdiocese are Jurij Popovič, 
Judicial Vicar of the Metropolitan Tribunal, Michal Onderko, Secretary of the Council of Hierarchs, 
Marcel Mojzeš, Associate Professor at the Greek Catholic Faculty of Theology in Prešov, for the 
Eparchy of Košice, the judicial vicar of the Eparchy of Košice and Bratislava, Jozef Ivan, František 
Čitbaj, Associate Professor at the Greek-Catholic Theological Faculty in Prešov, for the Eparchy 
of Bratislava, Rastislav Čižik, parish priest of the parish of Bratislava, Deacon Andrej Škoviera. 
The Commission met seven times and drafted a proposal of the particular law for the Metropolitan 
Church sui iuris in Slovakia, which the members of the Commission presented to the Council 
of Hierarchs in October 2017.

33 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 69.
34 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 255. 
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parish priest.35 The Second Vatican Council in the decree Christus Dominus says: 
ʻPastors should enjoy in their respective parishes that stability of office which the 
good of souls demands. The distinction between removable and irremovable pas-
tors is to be abrogated and the procedure for transferring and removing pastors is 
to be re-examined and simplified. In this way the bishop, while observing natural 
and canonical equity, can better provide for the needs of the good of souls.ʼ36 
Thus, with this decree, the council abolished any distinction between removable 
and ir-removable parish priests, but it reaffirmed the principle that a parish priest 
must have the necessary stability in his office37 required for the good of souls, the 
fundamental purpose and meaning of the pastoral ministry.38

So one of the criteria of the pastor’s stability is the provision of pastoral care 
focused on salus animarum suprema lex,39 and the planning and implementation of 
pastoral activities for the good of immortal souls in accordance with the provisions 
of the Code, which consequently prescribes to entrust the parish ad tempus indefini-
tum.40 In addition to the canonical normative on the dismissal and transfer of parish 
priests, among the criteria that limit the stability and retention of a parish priest in 
office, it should be noted that parish priests are required to renounce the office upon 
reaching their seventy-fifth year of life. In addition, there are other ways in which 
the office of parish priest may be terminated under the rule of law.41

All pastors are to be stable in their office. This category includes the territorial 
pastor, the personal pastor, the priest to whom the pastoral care of the parish is 

35 MONTINI, Gian Paolo, Stabilità del parroco e permanenza nelľufficio parrocchiale (can. 522), 
in: LA PARROCCHIA, Studi Giuridici 43, Città del Vaticano, 1997, pp. 127–153.

36 DECREE CHRISTUS DOMINUS – on the pastoral office of the bishops in the Church, no. 31, 
available at: <https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-
-koncil/c/christus-dominus> (5. 6. 2021). 

37 COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia, pp. 126–127. 
38 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 66; Cf. NEDUNGATT, George, Путівник по Східному…, 

[Guide to the Eastern…], p. 202.
39 Cf. HERRANZ, Julián, Salus animarum, principio dellʼordinamento canonico, in: Ius Ecclesiae, 

Vol. 12, n. 2–2000, Roma, pp. 291–306; Cf. ARRIETA, Juan Ignacio, La salus animarum quale 
guida applicativa del diritto da parte dei pastori, in: Ius Ecclesiae, Vol. 12, no. 2–2000, Roma, 
pp. 343–374; Cf. SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 255; Cf. MONTINI, Gian Paolo, 
Stabilità del parroco…, pp. 127–153.

40 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 66. 
41 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 70.
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entrusted in solidum,42 the priest with the power and faculties of a pastor who is 
the head of the pastoral care of a parish entrusted to several priests as a whole. 
To these the Latin 1983 Code of Canon Law (CIC) adds the priest who is the proper 
pastor, as it were, of a parish, which is equated with the parish, and the priest who, 
as spiritual administrator, is entrusted, at least in part, with the pastoral care of 
a community or of a particular group of the faithful in perpetuity. On the basis of 
this principle, all parish priests are to be appointed for an indefinite period of time; 
since a parish priest enjoys stability in the office of pastor, he is to be appointed 
ad tempus indeterminatum.43

Nevertheless, the legislator also permits the appointment of parish priests for 
a limited period of time, in the case of any of the following conditions listed in the 
third paragraph of the provision of can. 284:44

ʻ1. he is a member of a religious institute or a society of common life in the 
manner of the religious;45

2. the candidate has agreed in writing;
3. it is a special case that requires the approval of the College of Eparchial 

Consultors;
4. the particular law of the proper Church sui iuris permits it.ʼ46

This temporal definition of duration of the office of parish priest may seem 
contradictory immediately after the principle of his stability in office, which affirms 
temporal indefiniteness. Stability in office is not reserved only to appointment for 
a definite period of time. In such a case, an appointment for a definite term would 
lack that characteristic. Stability is not to be applied exclusively to the time of 
appointment, but to the pastor who possesses it during the time of appointment, 
undefined as well as defined.47

42 ESTEBAN, Felipe Heredia, La parroquia «in solidum»: una respuesta a nuevas necesidades, in: 
Revista española de derecho canónico, Vol. 66, n. 167/2009, Madrid, pp. 551–585. 

43 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 70; Cf. NEDUNGATT, George, 
Путівник по Східному…, [Guide to the Eastern…], p. 202.

44 SALACHAS, Dimitrios, NITKIEWICZ, Krzysztof, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali 
e latini, Roma, 2007, p. 135. 

45 COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia, pp. 128–129.
46 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 256; Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale del Parroco, 

Roma, 1997, pp. 66–67; Cf. NEDUNGATT, George, Путівник по Східному…, [Guide to the 
Eastern…], p. 202.

47 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 71.
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The regulations of the Latin Code allow the diocesan bishop to appoint a parish 
priest for a limited period of time only when the conference of bishops has admitted 
it by decree.48 Most episcopal conferences have affirmed the general code norm 
of the stability of the pastor in office.49 On 27th October 2011, the archbishops and 
bishops gathered at the Conference of Bishops of Slovakia, in an effort to ensure 
pastoral care for the faithful in parishes in the most appropriate way, so that no one 
lacks the care of the pastor who is the pastor of the parish, decided and established, 
on the basis of the provision of canon 522 CIC, that it is justified for individual 
bishops, within the limits of their competence, to appoint parish priests not only 
for an unlimited period of time, but also for a definite period of time – nine years.50

Prerequisites for the Office of Parish Priest
Can. 285 CCEO:

ʻ§ 1. In order for a presbyter to be named pastor it is necessary that he be of 
good morals, sound doctrine, zealous for souls, endowed with prudence and the 
other virtues and gifts which are required by law in order to fulfill the parochial 
ministry in a praiseworthy manner.

§ 2. If the presbyter is married, good morals are required in his wife and his 
children who live with him.

§ 3. After he has weighed all the circumstances, the eparchial bishop is to 
confer a vacant parish on the one whom he judges suitable without any partiality; 
in order to make a judgment concerning a person’s suitability he is to listen to the 
proto-presbyter, conduct appropriate investigations and, if he considers it oppor-
tune, listen also to other Christian faithful especially clerics.ʼ

The qualifications for the office of a parish priest are discussed in the first 
 paragraph of this canon, which enumerates the personal qualifications necessary for 
the praiseworthy exercise of this office. The provision of can. 281 § 1 is repeated 
here, that the office of pastor may be entrusted to a presbyter who is characterized 

48 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 66.
49 MONTINI, Gian Paolo, Stabilità del parroco…, pp. 127–153.
50 DEKRÉT o možnosti vymenovania farárov na určitý čas, [DECREE on the Possibility of Appoint-

ing Pastors for a Certain Period of Time], in: <https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-
-biskupov-slovenska/p/osobitne-dokumenty/c/dekret-o-moznosti-menovania-fararov-na-urcity-
-cas> (15. 6. 2021).
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by good manners, sound doctrine, zeal for souls, discretion, and the other virtues 
and qualities which the law requires for this office.51

The basic condition for the office of pastor is that the candidate must be or-
dained in the second degree of the priesthood, which is the presbyterate. A parish 
can not be entrusted to the care of a deacon; only a presbyter can hold the office of 
pastor of souls in a particular parish. If a bishop entrusted a parish to someone who 
does not have the sacred degree of presbyterate, a lay person, a cleric with lower 
sacred orders, or a deacon, the act would be null and void and the person incapaci-
tated.52 So the office of parish priest, which involves the full care of souls, for the 
fulfillment of which the exercise of priestly orders is required, can not validly be 
conferred on a person that has not yet been ordained a priest.53

The essential qualities of a parish priest include good manners, sound doctrine, 
zeal for souls, discretion, and other virtues and qualities required by law for the 
commendable exercise of parish ministry.54 All of these qualities make someone 
fit to exercise parish ministry. A parish priestʼs worthiness stems above all from 
his belonging to the Church, from his full communion with the Catholic Church at 
the moment of the conferral of the office. First of all, good manners are required 
of a parish priest. In the canonical order, good manners are to characterize the 
holders of several offices. These include, first of all, the bishop, candidates for 
sacred ordination, candidates for the novitiate of the monastery, the auditor of 
the collegiate tribunal, and the member of the pastoral council in the eparchy. 
Sound doctrine is required of the administrator of the eparchy, the protosyncelli 
and syncelli, in addition to the pastor. Zeal for souls is to characterize the bishop 
in addition to the pastor.55

The provisions of can. 285 § 1 do not cover the whole range of qualities which 
should characterize a pastor in the exercise of his office.56 Therefore, the qualities 
required for the exercise of the parish ministry by the regulations of the common 

51 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 256; Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 65. 
52 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 65. 
53 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], pp. 74–75. 
54 Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 65. 
55 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], pp. 75–76; Cf. CHIAPPETTA, Luigi, 

Il manuale…, pp. 65–66. 
56 Cf. COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia, pp. 119–121. 
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and particular law are added. Specifically, the regulations of particular law are not 
found in the common law, since they are prepared and issued with regard to life in 
a particular local Church sui iuris, which is in different circumstances, especially 
when we take into account various conditions, such as the present insufficient 
number of priests, the vastness of the eparchy, and other considerations.57

The previous legal norm can. 453 § 1 of the 1917 Code of Canon Law required 
a high degree of morality, knowledge, zeal, prudence and other qualities from 
the future spiritual administrator. The administration of the parish community 
was entrusted to the most capable candidate. This provision bound the bishop in 
conscience. He was therefore to beware of any human considerations in the selec-
tion of a candidate. In examining the suitability of the candidate, the bishop was 
to draw attention to archival records of his own curia and to the testimony of the 
rector and the teachers in the seminary. The special examination before the bishop 
and the examiners was decisive of success. Those waiting for the office of parish 
priest were subjected to an examination in theological sciences called concursus 
parochialis. This audition could be special or general.58

We also encounter such auditions in the Prešov Eparchy. Almost in every issue 
of Rasporjazhenija we can read about competitions for the position of a pastor and 
later (1945) also for the position of a chaplain.59

The second paragraph of this canon speaks of a parish priest who is married. 
If a parish is entrusted to a married pastor, good manners are also required of his 
wife and of the children who live with him.60 Since the parish is a community of 
families, it is important that the priest who is to set an example of life to the faithful 
in Christ of his own parish should also be exemplary to them in the conduct of 
family life.61 According to the ancient tradition of the Eastern Churches, married 

57 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 76.
58 DVOŘÁČEK, Jiří, Dřívější a současná úprava postavení faráře ve východních katolických církvích, 

[Past and Current Regulation of the Parish Priest Status in the Eastern Catholic Churches], in: Revue 
církevního práva č. 28–2/2004, Praha, pp. 99–100. 

59 AGAB Prešov, Распоряженія епархіальнаго правительства въ Пряшевѣ, [Regulations of the 
Eparchial Office in Prešov], year 1940, no. VIII, p. 62, year 1945, no. 1, p. 9.

60 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 256.
61 SALACHAS, Dimitrios, NITKIEWICZ, Krzysztof, Raporti interecclesiali…, p. 134; cf. IVAN, 

Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 78.
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men can also receive the order of the presbyterate.62 This tradition is preserved by 
most of the Eastern Catholic Churches, among which is the Metropolitan Church 
sui iuris in Slovakia. For this reason, the Code encourages parish priests who are 
married and who live in parishes with their families not to lack good manners and 
not to cause offence to the faithful by their behaviour.

Of course, the provision of the second paragraph has no equivalent in the Latin 
Code, since Latin tradition and the rules of law do not admit married men to the 
order of the presbyterate. Implicitly, however, a similar norm could be emboded 
regarding those presbyters who enter the communion of the Catholic Church from 
non-Catholic ecclesial communities. Mostly from the Church of England or from 
some Protestant denominations where married presbyters also serve.63

The provisions concerning married priests can also be found in can. 5 of the 
Apostolic Canons which explicitly forbade a bishop, a presbyter, or a deacon to put 
away his wife under pretence of religion. Such conduct of a cleric was an offence 
punishable by excommunication.64 This provision was promulgated to address 
some heretical sects that rejected marriage and proclaimed it evil. The canon points 
out to a marital status of the clergy as to a tradition confirmed by the Church since 
its beginnings. Bishops were later denied the right to marry. Other clerics, however, 
are still permitted to enter into marriage before receiving the Sacrament of Holy 
Orders. The clergyman was not allowed to dissolve the marital union and leave his 
wife even if he expressed a great desire to lead ascetic and pious life.65

The ancient canons associated the Eastern clergy with the marital status. They 
also confirmed that only presbyters could enter into marriage. The can. 1366 of the 
Council in Trullo (691) refers to the rule of the Roman Church that binds those who 
are deemed worthy to be advanced to the deaconate or presbyterate to no longer 
cohabit with their wives. The council, however, preserves, in line with the apostolic 
tradition, the ancient rule that the lawful marriage of men who are in holy orders 

62 DUDA, Ján, Kňazský celibát v zákonodarstve Katolíckej cirkvi, [Priestly Celibacy in the Legisla-
tion of the Catholic Church], in: IUS ET IUSTITIA Acta III. Symposii iuris canonici anni 1993, 
Spišské Podhradie, 1994, pp. 414–415.

63 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 78. 
64 СВЯТОГОРЕЦ, Никодим, Пидалион…, Tом. 1, Правила Cвятых Aпостолов, [Pedalion…, 

Vol. 1, The Rules of the Holy Apostles], Екатеринбург, 2019, p. 150. 
65 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 76.
66 СВЯТОГОРЕЦ, Никодим, Пидалион, Tом. 3, [Pedalion…, Vol. 3], Екатеринбург, 2019, p. 214. 
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remained firm, by no means dissolving their union with their wives nor depriving 
them of their mutual intercourse at a convenient time. If anyone shall be deemed 
worthy to be ordained subdeacon, or deacon, or presbyter, he shall not be prohibited 
from admittance to such an order, even if he was lawfully married. Nor shall it be 
demanded of him to abstain from lawful intercourse with his wife in order to avoid 
injury of marriage constituted by God and blessed by His presence.67

The third paragraph of this canon deals with a vacant parish. It is specifically 
referred to in can. 298–300 CCEO. Here the case is anticipated only in a broad way 
and the consistency of the candidate for the office of parish priest is evaluated. The 
provision affirms that the eparchial bishop grants the vacant parish to a suitable pres-
byter. In doing so, it is emphasized that there should be no discrimination against 
any among the presbyters. The Eparchial Bishop is therefore to hear the opinion of 
the Proto-Presbyter in order to form a correct and own opinion about the suitability 
of the candidate. In addition, if necessary, in some cases, he should address and hear 
other believers in Christ, especially clerics who know the candidate.68

It is the differing local circumstances that lead a bishop to entrust a vacant 
parish to a new pastor that may influence the selection of a presbyter who is suit-
able to fill that office. This suitability is perceived differently in the vast dioceses 
of Africa and differently in the smaller parishes of Europe.69 Each bishop may 
therefore determine the method of ascertaining the suitability of a candidate for 
the office of presbyter.70

Therefore, in every eparchy there is to be a permanent formation of priests, 
which will develop and strengthen the qualities required by the right to be entrusted 
with the office of parish priest.71 In addition, the bishop himself is to verify the 
suitability of whomever he wishes to appoint to the office of pastor of a parish. 
In order to form a judgment about the candidate’s integrity, he may hear the opinion 
of the protopresbyter or other priests who know the candidate.72 The Eastern Code 
speaks of hearing some clerics, that is, in addition to priests, deacons or minor 

67 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 79. 
68 SABBARESE, Luigi, De Paroeciis…, p. 257; cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 78. 
69 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 82. 
70 Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 78. 
71 Cf. GROCHOLEWSKI, Zenon, Biskup poslaný…, [Bishop Sent to…], p. 83. 
72 Cf. CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, pp. 78–79. 
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clerics. The Rule of Canon Law recommends that some lay people also be heard, 
especially those who are active in the structures of the parish.73

The previous Eastern Rule on this issue contained the same requirements for 
the pastor as the CCEO. It was adopted by the Study Group into the scheme in 
June 1979. After editorial changes and the omission of references to common and 
particular law, it became clearer. At the same time, the study group added a second 
paragraph to the canon, which was absent in Cleri sanctitati. The calling card of 
a married priest is his entire family, so it is understandable that the Code explicitly 
requires good morals also from his wife and children who live with him.74

Conclusion
The provision of can. 515 CIC75 speaks of a parish as a particular community of 
the faithful in a particular church.76 Pastoral care in the parish is exercised by the 
pastor under the authority of the diocesan bishop.77 This clearly shows that the 
parish cannot be understood independently of the diocese, but only in relation to 
it. The parish priest is defined as the proper shepherd of the parish.78

The parish, as part of the particular church, does not become an autonomous 
community, but is linked by a relationship with the hierarchy, since it is the bishop 
of the particular church who entrusts the pastor with care, but at the same time 
retains supreme direction and oversight of all activities in his own church.79 Pastor 
receives the parish from the diocesan bishop, he does not occupy it by himself, and 
therefore all pastoral care of the faithful entrusted to him by the bishop is dependent 

73 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 82. 
74 DVOŘÁČEK, Jiří, Dřívější a současná úprava…, [Past and Current Regulation…], p. 101. 
75 Can. 515 CIC: § 1. A parish is a certain community of the Christian faithful stably constituted in 

a particular church, whose pastoral care is entrusted to a pastor (parochus) as its proper pastor 
(pastor) under the authority of the diocesan bishop. § 2. It is only for the diocesan bishop to erect, 
suppress, or alter parishes. He is neither to erect, suppress, nor alter notably parishes, unless he 
has heard the presbyteral council. § 3. A legitimately erected parish possesses juridic personality 
by the law itself.

76 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 43.
77 GEROSA, Libero, Právo Cirkvi, [The Law of the Church], Prešov, 2005, p. 298.
78 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 41; FILO, Vladimír, Administratíva…, [Administration…], 

p. 75. 
79 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p. 26. 
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on the bishop,80 that is, the pastor exercises it under his authority. We might say 
that the eparchial bishop is the parochus parochorum in the eparchy.81

Surely, the provisions of can. 285 CCEO and can. 521 CIC do not exhaust the 
vast array of qualities which should characterize a parish priest in the exercise of 
his office, and in the Eastern churches, also the priest’s wife and children who live 
with him. Therefore, the qualities required for the exercise of the parish ministry by 
the regulations of the common law are added. The provisions of the particular law 
might not be found in the common law, since they are issued with regard to the life 
in a particular local Church sui iuris, which is in different circumstances that are 
determined, for instance, by the vastness of the eparchy or other specific features.82

Summary
The Catholic Church is a hierarchically organized community. The faithful do not create 
their own communities from which then a diocese or an eparchy would emerge. On the 
contrary, it is the Apostolic See that creates individual dioceses and eparchies and, according 
to the norm of the Eastern law, also establishes particular churches sui iuris and appoints 
bishops. Diocesan and eparchial bishops appoint suitable pastors and entrust them with the 
pastoral care of the faithful in parishes. A parish plays a vital role in individual dioceses 
or eparchies and in the life of the Church. The ministry of pastors in parishes reflects the 
ministry of bishops. Just as bishops are appointed and entrusted with the pastoral care of 
the dioceses or eparchies as their shepherds, pastors too are called to the service of the 
apostolate to assist their bishops and see to the spiritual needs of the faithful as the proper 
shepherds of their own parishes.

Resumé
Vymenovanie farára podľa CCEO
Katolícka cirkev je hierarchicky organizované spoločenstvo. Veriaci si nevytvárajú vlastné 
komunity, z ktorých by potom vznikla diecéza alebo eparchia. Naopak, je to Apoštolská 
stolica, ktorá vytvára jednotlivé diecézy a eparchie a podľa normy východného práva tiež 

80 NEDUNGATT, George, Путівник по Східному Кодексу…, [Guide to the Eastern Code…], Львів, 
2008, p. 201. 

81 CHIAPPETTA, Luigi, Il manuale…, p. 45; Cf. FILO, Vladimír, Kňazi a ich podiel…, [Priests and 
Their Share…], p. 121.

82 IVAN, Jozef, Farnosť vo svetle…, [Parish in the Light…], p.76.
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zriaďuje konkrétne cirkvi sui iuris a vymenúva biskupov. Diecézni a eparchiálni biskupi 
vymenujú súcich farárov a zveria im pastoračnú starostlivosť o veriacich vo farnostiach. 
Farnosť hrá zásadnú úlohu v jednotlivých diecézach alebo eparchiách a v živote Cirkvi. Služ-
ba farárov vo farnostiach odzrkadľuje službu biskupov. Rovnako ako sú biskupi menovaní 
a poverení pastoráciou diecéz alebo eparchií ako svojich pastierov, aj pastori sú povolaní do 
služby apoštolátu, aby pomáhali svojim biskupom a starali sa o duchovné potreby veriacich 
ako o vlastných správnych pastierov farnosti.

Key words: Catholic Church, bishop, pastor, parish, canon
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Sliby v římském právu

Michal Skřejpek

1. Úvodem. Sliby nebo přísahy?
Jen stěží si při běžném shonu uvědomujeme, že nás ob-
klopuje celá řada institutů, které mají svůj původ v pra-
dávných dobách. Bereme je jako samozřejmost a ani nás 
nenapadne, že pocházejí z dob, od nichž nás dělí nikoli 
staletí, ale celá naše historie. Jedním z nich je jedno-
stranný slib jednotlivce učiněný nejčastěji ve prospěch 
obce, či státu, nebo směřovaný k božstvu (Bohu). Úpravu 
takovéhoto slibu dnes nalezneme například v Kodexu 
kanonického práva z roku 1983, kde je upraven ve čtvr-
té knize.1 Náš současný občanský zákoník s nimi však 

nepočítá a oddíl nazvaný „Veřejný příslib“ se týká jiných situací.2

Se slibem jsou úzce spojeny také přísahy. Jaký je však rozdíl mezi nimi a je 
vůbec možné nějaký identifikovat? Podívejme se nyní poněkud podrobněji na 
přísahy, protože slibům bude pozornost věnována v dalším textu. Obecně je snad 
možné říci, že přísahy, jak již samo slovo napovídá, jsou něčím závaznějším, 
slavnostnějším a zároveň také formálnějším, než „pouhé“ sliby. Ostatně již Cicero 
ve svém spise „O povinnostech“ napsal: „Nic … jiného si předkové nepřáli, než aby 
pro upevnění důvěry nebylo pevnějšího pouta než přísaha, to dosvědčují zákony 
na XII deskách.“3 Je tomu ale opravdu tak? Vždy totiž záleží na konkrétní situaci 
a okolnostech, za nichž je přísaha, nebo slib skládán, stejně jako na jejich obsahu. 
Vždyť existuje celá řada slibů, které jsou nejen formalizovány, ale také velmi zá-
važné, jako je slib řeholní nebo manželský. Z právního hlediska se u tohoto slibu 

1 Stať V. Slib a přísaha, Hlava I, Slib, kánony 1191–1197.
2 Viz § 2884 a násl. 
3 Cic. de off. 3, 31, 111. 
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jedná o opravdu zvláštní konstrukci, kdy snoubenci pronášejí slib zachování lásky, 
úcty, věrnosti i sdílení všeho dobrého i zlého na výzvu oddávajícího, ale směřován 
je ke třetí osobě – snoubence či snoubenci.

Jiným případem, kdy je sice projev vůle označován jako slib, nicméně ve své 
podstatě se jedná o přísahu, pak představuje slib prezidenta republiky, který se 
objevuje již v naší první ústavě z roku 19204 a stejně tomu je také v ústavních 
listinách, které následovaly.5 Vzpomenout je také třeba sliby imatrikulační nebo 
absolventské. Jedná se v takových případech o slib nebo přísahu? Těžko říci, od-
pověď absolventů je vlastně obojaká, vždyť říkají „Spondeo ac polliceor“. V tomto 
tedy rozdíl mezi slibem a přísahou určitě nenalezneme, stejně jako v následující 
okolnosti. V obou případech totiž mohou být skládány jak na výzvu, tak sua sponte. 
Snad jediný rozdíl mezi oběma instituty spočívá v tom, že se slib ze své podstaty 
nemůže vztahovat do minulosti, ale pouze do budoucnosti, kdežto přísahy jsou co 
do času, k němuž se váží, bez omezení. Jinak jsou ale hranice mezi sliby a přísa-
hami v zásadě nezřetelné a používání obou termínů je jen jedním z mnoha dokladů 
o terminologické nevyhraněnosti, která je i dnešnímu právu vlastní.

Tento problém se ostatně týká také římského práva. Zatímco slib nese označení 
votum, pro přísahy se požívalo více termínů: iusiurandum (synonymem je iura-
mentum) nebo sacramentum. S všemi se setkáváme téměř výlučně v procesním 
právu a sloužily k urychlení soudního řízení, ať již se jednalo o tzv. iusiurandum 
voluntarium uzavírané na základě pouhého souhlasu stran sporu, jejímž obsahem 
bylo, že někdo je věřitelem, případně, že není dlužníkem, nebo iusiurandum de-
latum6 prováděné na výzvu magistráta, či iusiurandum in litem (aestimatorium), 
sloužící k ocenění výše sporu. Zvlášť významné bylo iuramentum calumniae, 
jejímž cílem bylo vyloučit bezdůvodné popírání nároku žalobce a zároveň také 
šikanózní podávání žalob.7 Sacramentum je pak imanentní nejstaršímu typu řím-
ského soukromého procesu, kdy obsahem legis acti sacramenti byly přísahy obou 
stran sporu, že v případě, kdy soudní řízení prohrají, zaplatí určitou částku.8

4 Viz § 12. 
5 Ústava 9. května z r. 1948 (§ 75); ústava z r. 1960 (čl. 64); ústava z roku 1993 (čl. 59).
6 Označováno bylo také jako iusiurandum necessarium nebo decissorium.
7 K tomuto problému více např. SKŘEJPEK, Michal, Sudiči a Inst. 4, 16, in: DVOŘÁK, Jan, 

MACKOVÁ, Alena (eds.), Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám, Praha, 2018, s. 383–391.
8 K tomu např. VÁŽNÝ, Jan, Římský proces civilní, Praha, 1935, s. 14 an.
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Slibování je od nepaměti součástí komunikace mezi lidmi. Takové sliby přitom 
měly i mají různou povahu i sílu závaznosti a byly samozřejmě vlastní také starým 
Římanům. Většinou se sliby pohybují v běžné, můžeme říci neprávní rovině a jejich 
dodržování je spíše otázkou slušnosti či mravnosti a nejsou s nimi spojeny žádné 
hmatatelné výsledky. Jindy však za sebou zanechávají hmotné památky, jak o tom 
svědčí množství nápisů na nejrůznějších stavbách, nebo votivní destičky dochova-
né v ruinách antických chrámů. Zmínky o slibech se objevují dokonce i v římské 
literatuře, jako je například ta, která je obsažena v Petroniově Satyrikonu: „Právě 
se ztratil v lázních hoch asi šestnáctiletý, kučeravý, něžný a hezký, jménem Giton. 
Kdo ho přivede nebo podá o něm zprávu, dostane tisíc mincí.“9 Obecně lze říci, že 
jednostranné sliby tedy nebyly v antické římské společnosti ničím výjimečným.

Následující řádky jsou pokusem o osvětlení nejen jednotlivých druhů, ale stejně 
tak i charakteru slibů, které se tehdy používaly. Jedná se přitom pouze o sliby jed-
nostranné, protože pokud byl slib stvrzen jeho přijetím, ať již formálním, nejčastěji 
pomocí stipulace, nebo jiným způsobem, neformálním sjednocením vůle stran na 
obsahu takto vzniklého právního vztahu, jednalo se již o smlouvu (contractus) 
nebo neformální dohodu (pactum).

V souvislosti s jednostrannými sliby se často hovoří o jejich dobrovolnosti. 
Otázkou však je, zda je opravdu můžeme chápat jako zcela dobrovolné. Pokud by 
byly vynuceny, mohlo by se zdát, že se dostáváme do oblasti deliktních obligací, 
konkrétně by se mohlo jednat o praetorské delikty podvodu (dolus) nebo vydírání 
(vis ac metus). Následkem obou uvedených případů však bylo uzavření právního 
jednání, z něhož měl (případně měl mít) prospěch pachatel. O absolutní dobrovol-
nosti jednostranných slibů však hovořit možné není. Vždy byly totiž „vynuceny“ 
nějakou okolností či potřebou, ať již zcela subjektivní povahy, jako tomu bylo u zá-
slibných darů, kdy se nejčastěji jednalo o zdraví slibujícího, nebo u pollicitatia to 
byla snaha získat nějaký úřad. Obdobně, byť v jiné poloze, kdy byl motivem slibu 
obecný prospěch, tomu bylo v případě snahy porazit nepřátelské vojsko (devotio), 
nebo u touhy zavděčit se bohům (vota publica) a přinést tak blaho římskému státu.

Jaké jsou vlastně kořeny takovýchto jednostranných slibů, jaký měly charakter 
a závaznost? Pokusíme-li se najít odpovědi na tyto otázky v „osvědčených“ sta-
rořímských příručkách, příliš nepochodíme. Ve Varronově díle „De lingua latina“ 
totiž zmínku o slibech nalezneme pouze v souvislosti s vysvětlením slova nominare 

9 Petronius, Sat. 97, 2.
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a nuncupare, kde se uvádí: „Od toho je pak vyhlašovat, neboť takto jsou přijímány 
nové sliby ve prospěch obce.“10 V jiném starověkém výkladovém slovníku, ve Fes-
tově díle „De verborum significatu“, v němž byly vysvětlovány archaické a méně 
známé právní i neprávní termíny, se samostatné heslo votum nenachází, nicméně 
zde na jiném místě nalezneme následující informaci: „Říká se, že úředně jsou 
vyhlašovány sliby, které činí konsulové a praetoři, když odcházejí do provincií, 
pořizují se o tom zápisy za přítomnosti mnohých.“11

Podívejme se na oba texty poněkud zevrubněji, přičemž je třeba konstatovat, 
že se zde setkáváme s terminologickou nevyhraněností, která v případě neprávních 
textů tolik nepřekvapí, ale jedná se o jev, který je frekventovaný také u římských 
právníků.12 M. Terentius Varro sice používá termín votum, avšak nikoli v tom 
významu, který je zkoumán v tomto příspěvku. Spíše než o votum v pravém slova 
smyslu se totiž u něho jedná o jiný institut zvaný pollicitatio, tedy slib ve prospěch 
obce. Druhý citovaný případ se pak již ke zkoumanému problému blíží. Jedná se 
totiž o slib, nejčastěji oběti, ovšem konaný z úřední povinnosti.

2. Náboženské sliby v antickém Římě
V antickém Římě existovala celá řada typů náboženských slibů – votum, devotio, 
dedicatio, consecratio. Každý z nich měl jiný charakter a používal se při jiných 
příležitostech. Ve většině případů se jednalo o zasvěcení a zároveň o prosbu, aby 
bohové v dané věci přispěchali na pomoc. Ve své podstatě se jednalo o závazek 
(nikoli v právním smyslu), který však bude splněn teprve v případě, pokud mod-
litba bude úspěšná a příslušný bůh, na něhož se daná osoba obrátila, přání vyhoví 
a poskytne pomoc. Uvedená konstrukce je však pouze rámcová a samozřejmě z ní 
existují určité výjimky. Takovýto utilitární přístup ve vztahu k tehdejším božstvům 
byl ve starověkém Římě zcela běžný a lze ho jednoduše vyjádřit úslovími, s nimiž se 
v pozdním období setkáváme u konstrukce nepojmenovaných kontraktů: „dám, abys 
dal“ (do ut des), nebo „udělám, abys udělal“ (facio ut facias). V těchto  souvislostech, 

10 Varro, de l. l. 5, 7, 60: Ab eo nuncupare, quod tunc pro civitate vota nova suscipiuntur. 
11 Festus, Nuncupata pecunia, Lindsay, 176: Vota nuncupata dicuntur, quae consules, praetores, cum 

in provinciam proficiscuntur, faciunt: ea in tabulis praesentibus multis referentur.
12 Např. SKŘEJPEK, Michal, Papinianus, Paulus a Ulpianus – první vulgární právníci?, in: MACH, 

Peter, PEKARIK, Matej, Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných 
prameňov rímskeho práva, Trnava, 2010, s. 79–90.
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jak bude ještě dále uvedeno, je třeba rozlišovat slova „slib“ a „zaslíbení“. Podívejme 
se nyní na jejich jednotlivé druhy.

Jako první se nabízí votum,13 které nakonec bylo také v rámci římského práva 
upraveno. Slovo votum znamená „oběť“, „slib“, „zaslíbení“, „přání“, nebo také 
„žádost“ a je odvozeno od slovesa voveo (zaslibovat, žádat, přát si).14 V přenese-
ném, či spíše rozšířeném významu, se pak jedná o přednesení modlitby obsahující 
zároveň podmíněný závazek splnění slíbeného, pokud bude takováto modlitba 
ze strany božstva pozitivně reflektována. Tak, jako v mnoha dalších případech, 
existovaly i v tomto dva druhy slibů – veřejné a soukromé.

Vota publica pro salute rei publicae byla činěna jménem římského státu a v jeho 
prospěch a spočívala ve slibu oběti, uspořádání her, postavení oltáře, chrámu nebo 
například tzv. hostiny bohů. Zpočátku tyto sliby pronášeli pontifikové, posléze kon-
sulové nebo censoři. Některá z nich byla pravidelná, jako ta, která skládali v lednu 
nejvyšší úředníci při nástupu do úřadu,15 nebo správci provincií před odchodem do 
jim svěřených území.16 Můžeme jen litovat, že se znění těchto slibů, zvaných vota 
nuncupata, nedochovalo. V případě ohrožení státu se konala také vota quinquenna-
lia, jak tomu bylo například za druhé punské války, nebo za  války s makedonským 
králem Filipem II.17 Mimořádné sliby (vota extraordinaria) pak byly spojeny s ohro-
žením státu, ať již se jednalo o válečné události, přírodní pohromy nebo epidemie.

Za císařství pak tyto pravidelně opakující se sliby (vota quinquennalia, de-
cenalia, quindecennalia nebo vicenalia) již byly zcela běžné a činěny byly často 
v souvislosti s výročím nástupu císaře, nebo od r. 30 př. n. l. vždy čtvrtého ledna za 
zdraví císaře (vota pro salute principis), jak napsal známý právník Gaius ve svém 
komentáři k zákonu XII desek.18 Jinými pak byly například sliby za bezpečný 
návrat císaře do Říma.

13 K tomu např. SEYFFERT, Oskar, Dictionary of Classical Antiquities, Mythology, Religion, 
Literature, Art, 12. vyd., Cleveland, 1966, s. 692; EISENHUT, Werner, Votum, RE, Suppl, XVI, 
München, 1974, s. 966 an. 

14 PRAŽÁK, Josef, NOVOTNÝ, František, SEDLÁČEK, Josef, Latinskočeský slovník, 5. vyd., 
Praha, 1929, s. 1324. 

15 Joh. Lyd., de mens. 4, 10. 
16 Označovaly se jako votorum nuncupatio. 
17 Liv. 22, 10, 2; 31, 9, 9.
18 D. 50, 16, 233, 1 (Gai. 1 ad l. xii tab.): Post kalendas ianuarias die tertio pro salute principis vota 

suscipiuntur. 
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Variací na veřejné sliby bylo evocatio. Jednalo se o nabídku, kterou činil velitel 
římského vojska božstvu nepřátel, aby opustil své dosavadní uctívače a přesunul se 
do Říma. Tato jednání měla nejen svůj původ, ale také postupy společné s magický-
mi rituály. Známý případ takovéhoto „vábení“ cizího božstva je spojen s obléháním 
etruského města Veie a jejich božským patronem Apollónem.19

Poněkud jiný charakter měly ty veřejné sliby, které byly činěny v souvislosti 
s válečnými taženími, kdy byla někdy slibována bohům část válečné kořisti, častěji 
se však jednalo o slib postavení chrámu. Jako do jisté míry typický příklad může 
posloužit slib diktátora L. Furia Camilla r. 342 př. n. l. za války s Aurunky, který 
se v případě úspěchu ve válce zavázal postavit chrám Iunoně Monetě na Kapi-
tolu.20 V této souvislosti historik Livius píše, že byl tento římský vojevůdce voti 
damnatus.21 Tento obrat ale nelze doslova přeložit jako „odsouzený ke slibu“, ale 
spíše jako „povinen/zavázán slib splnit“ a slibující (vovens) není ze slibu osvo-
bozen (solvere, reddere) do té doby, dokud není provedena dedikace. Obdobně 
nalezneme v Macrobiových Saturnáliích obrat voti reus,22 přičemž termín reus 
opět nemůžeme chápat ve významu odsouzený. V římskoprávních textech je totiž 
běžně používán nejen jako označení pro toho, proti němuž byl vynesen rozsudek, 
ale stejně tak, jako v předchozím případě, i pro dlužníka, tedy pro toho, kdo je 
povinen k nějakému plnění.

Vota privata pak byla individuálními jednáními osob, které se obracely na 
bohy, ať již v tíživé osobní situaci, nebo žádaly jejich pomoc takříkajíc pro jis-
totu,23 a zároveň jim zaslibovaly nějaký dar pro případ, že jejich modlitba bude 
vyslyšena. Takovýto úkon se skládal ze dvou částí. První byla prosebná modlitba 
zahrnující slíbení daru a pokud byla „úspěšná“, následovala modlitba děkovná 
spojená s poskytnutím příslušného daru. O takovýchto darech jsme více než dobře 
informováni díky archeologickým nálezům a votivní dary (ex voto) se nacházejí 
u mnoha antických chrámů. Nezkrácený výraz ex voto suscepto je pak chápán 
jako „slib přednesený a vyslyšený“. Často se jednalo o votivní destičky  umisťované 

19 Liv. 5, 2, 21.
20 Dnešní Santa Maria in Aracoeli.
21 Liv. 7, 28, 4.
22 Macrob. sat. 3, 2, 6.
23 Např. oběť za zdraví volů (Cato de agr. 83).



Sliby v římském právu 39

na stěny chrámů, ale bývaly to také malé skulptury.24 V těchto souvislostech je 
třeba připomenout, že charakter soukromých slibů měly dokonce i každodenní 
úlitby prováděné otcem rodiny u domácího krbu.

Termínem, který je úzce spojen s náboženskými sliby, je dedicatio. Již jednou 
zmíněný Festus k tomu uvádí: „Dedicare autem proprie est dicendo deferre“,25 
kdy má sloveso deferro význam odevzdávat. Nejedná se tedy o slib jako takový, 
ale jeho naplnění. V případě veřejných slibů se tak stalo zasvěcením chrámu, 
které provádělo kněžské kolegium pontifiků. U slibů soukromých se zaslíbená 
věc nestávala věcí posvátnou (res sacra), ale zůstala ve sféře tzv. věcí lidského 
práva (res humani iuris).26 Jako synonymum pro dedicatio byl další termín, a to 
consecratio. V nedochované 11. knize nazvané „Consecrationes“ díla M. Terentia 
Varrona „Antiquitates rerum humanarum et divinarum“ se podle sv. Augustina 
píše „consecrationis, alteri sacra privata, ultimo publica“.27 Třeba připomenout, 
že se v římském právu tento termín používal ještě v jedné souvislosti. Jednalo se 
o consecratio capitis et bonorum, tedy zasvěcení hlavy/života a majetku pachatele 
zvlášť závažného trestného činu, jako bylo například sacrilegium, nebo zrada na 
klientovi. V důsledku toho se pachatel stával zasvěcenou osobou, nikoli v tom 
smyslu, že by stál pod ochranou bohů, ale zcela naopak. Tzv. homo sacer byl 
ponechán pomstě bohů, vyobcován z římské civitas a kdokoli ho mohl beztrestně 
zabít.28 Za císařství pak bylo consecratio ekvivalentem pro apotheosis – uvedení 
zemřelého císaře mezi římské bohy.

Svou povahou je zcela mimořádným typem slibu devotio, v tomto případě se 
spíše jedná o zaslíbení, nebo ještě lépe a přesněji, prokletí. Používáno bylo v kritic-
kém okamžiku bitvy, kdy se již vítězství klonilo na stranu nepřátel. Tehdy se velitel 
římského vojska zaslíbil spolu s vojskem nepřátel podsvětním bohům následující 

24 K tomu podrobněji např. RÜPKE, Jörg, Náboženství Římanů, Praha, 2007, s. 157 an. 
25 Festus, Dedicata (Lindsay, 61). 
26 D. 1, 8, 6, 3 (Marci. 3 inst.): si quis ergo privatim sibi constituerit sacrum, sacrum non est, sed 

profanum.
27 Augustinus, de civ. Dei 6, 4.
28 K tomu z obsáhlé literatury např. CANTARELLA, Eva, La sacertà nel sistema originario delle pene, 

Considerazioni su una recente ipotesi, in: HUMBERT, Michel, THOMAS, Yannick (eds.), Mélanges 
de droit romain et dʼhistoire ancienne, Hommage à la mémoire de André Magdelain, Paris, 1998; 
FIORI, Roberto, Homo sacer, Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, 
Napoli, 1996; MAROTTOLI, Pasquale, La nozione di sacer nei suoi aspetti giuridici, Roma, 1972; 
SANTI, Claudia, Alle radici del sacro, lesico e formule di Roma antica, Roma, 2004.
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formulí, kterou mu předříkával jeden z pontifiků: „Iane, Iove, Marte otče, Quirine, 
Bellono, Larové, bohové příchozí, bohové, kteří máte moc nad námi i nepřáteli, 
Mánové, vás prosím a vyzývám, žádám o milost a dostávám, abyste římskému 
národu Quiritů dopřáli síly k vítězství a nepřátele římského národa Quiritů postihli 
děsem, hrůzou a smrtí. Jak jsem to slovy prohlásil, tak se zaslibuji za stát Quiritů, 
vojsko, legie a pomocné sbory římského národa Quiritů a legie a pomocné sbory 
nepřátel spolu se sebou obětuji Mánům a Telluře.“29

Je třeba zdůraznit, že tento slib je zvláštní o to více, že slibující nezasvěcuje 
nějakou věc, ale primárně sám sebe, a kromě toho také celé nepřátelské vojsko. 
Vzýváni jsou zde nejen římští bohové, a to jak ti původní, tak i později přijatí, 
ale také Larové bitevního pole, stejně jako samotného města Říma.30 Jednalo se 
o detailně vymezený formální postup, kdy římský velitel pronášel danou formuli 
stojící na oštěpu a se zakrytou hlavou, a poté se, hledaje smrt v boji, vrhnul mezi 
nepřátele. Pamatováno bylo dokonce na případ, kdyby římské vojsko zvítězilo, 
ale zaslibující přežil. Přeživší velitel byl sice ponechán naživu, ale aby byla oběť 
formálně naplněna, byla spálena loutka, která takovéhoto velitele symbolizovala, 
a on sám byl vyloučen z římského národa.31

Tento rituál patrně nebyl v republikánském Římě ničím výjimečným, jak na-
značuje tradice týkající se tří generací vojevůdců z rodu Deciů, přičemž všichni 
nesli jméno P. Decius Mus. První z nich, konsul r. 339 př. n. l., se obětoval v bitvě 
u Vesuvu za války s Latiny.32 Jeho syn se zasvětil za 3. samnitské války v bitvě 
u Sentina roku 295 př. n. l.33 a vnuk prvního Decia tak učinil v roce 279 př. n. l. 
v bitvě u Auscula za války s épeirským králem Pyrrhem.34

29 Liv. 8, 9, 8: Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Divi Nouensiles, Di Indigetes, 
Divi, quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, vos precor veneror, veniam peto 
feroque, uti populo Romano Quiritium vim victoriam prosperetis hostesque populi Romani Quiri-
tium terrore formidine morteque adficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ita pro re publica Quiritium, 
exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium, legiones auxiliaque hostium mecum Deis 
Manibus Tellurique devoveo.

30 K tomu např. dnes již klasická práce DUMÉZIL, Georges, La religione romana arcaica, Miti, 
leggende, realtà, 2. vyd., Milano, 2007, s. 97 a 139.

31 Liv. 7, 10, 11n.
32 Liv. 8, 9; Aur. Victor de vir. Ill. 26.
33 Accius aen. frag. 15.
34 Dio Cass. 10, 5. Tato poslední oběť Deciů byla neúspěšná, bitvu u Auscula vyhrál épeirský král.
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3. Pollicitatio
Pollicitatio35 je jednostranným slibem učinit něco ve prospěch obce (civitas). Etymo-
logie tohoto slova souvisí se slovem polliceri, které je dovozeno od liceri, tedy na-
bídnout prodej něčeho v dražbě. Podstatu tohoto termínu, který je v zásadě podrobně 
upraven ve 12. titulu 50. knihy Digest nazvaném De pollicitationibus (O slibech), 
asi nejlépe vystihují dva texty. První z nich pochází od Domitia Ulpiana: „Dohoda 
je souhlasem a sjednocením dvou, slib je však příslibem pouze nabízejícího.“36 
Autorem druhého výroku sice není právník, ale gramatik M. Servius Honoratus 
tvořící na přelomu 4. a 5. století n. l., nicméně jeho konstatování je možná ještě 
pregnantnější: „Slibujeme dobrovolně, přislibujeme na vyzvání“.37

Předmětem takovéhoto slibu bylo poskytnutí něčeho obci (civitas, municipium), 
a to zejména v souvislosti s kandidaturou na nějaký místní veřejný úřad (ob honorem 
decernendum vel decretum). Peníze mohly být dokonce slíbeny také v souvislosti 
s kandidaturou na kněžský úřad,38 což jen svědčí o tom, že obsazování kněžských 
úřadů za císařství bylo místní politikum. Jejím předmětem bylo nejčastěji postavení 
nějaké budovy, ale také například památníku. Podle všeho byly až do přelomu 
2. a 3. století n. l. uvedené důvody jedinou iusta causa, teprve poté jí mohlo být 
i něco jiného, jako například katastrofa, která obec postihla.39

Termín pollicitatio je v právních textech císařské doby používán také v jiných 
významech, ať již v souvislostech s procesním právem,40 nebo při slibu věna, kdy 
označuje jiný případ slibu věna, než je dotis dictio, nebo promissio dotis učiněné 
formou stipulace.41

35 O jednostranných slibech v novodobých právních řádech zejména ZIMMERMANN, Reinhard, 
The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, 1996, s. 572 an. 

36 D. 50, 12, 3 (Ulp. 4 disp.): Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero offe-
rentis solius promissum.

37 Serv. ad Aen. 1, 237: Pollicemus sponte, rogati promittimus. 
38 50, 12, 11 (Modest. 9 pand.).
39 BONFANTE, Pietro, Instituce římského práva, překl. VÁŽNÝ, Jan, Brno, 1932, s. 491. 
40 Např. Gai. 2, 119; D. 4, 1, 5; C. 2, 18, 24, 1 a mnoho dalších. 
41 C. Th. 3, 13, 4 (r. 428). 
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4. Právní charakter a vynutitelnost
Musíme se ptát, jaký měly takovéto sliby, tedy votum (případně devotio) a pollicitatio 
charakter z hlediska tehdejšího práva, a stejně tak, zda se jednalo o závazky pouze 
morální povahy, v prvním uvedeném případě samozřejmě také náboženské, nebo 
měly také právní povahu a byly tedy vynutitelné. Podíváme-li se na ně z hlediska 
jejich obecné povahy, pak nemůže být pochyb o tom, že se jedná o jednostranná 
právní jednání. Z tohoto důvodu tedy nemohou patřit ani ke klasickým kontraktům, 
a dokonce je nelze podřadit ani mezi neformální úmluvy (pacta). V obou případech 
je totiž nezbytná shoda vůle jednajících stran. Musíme se proto poohlédnout po 
dalších skupinách zavazovacích důvodů. Ze stejného důvodu, který již byl uveden, 
je třeba vyloučit také nepojmenované kontrakty. Vylučovací metodou tedy zbývají 
pouze závazky vznikající jakoby ze smlouvy (quasicontractus), kdy se ke vzniku 
obligace souhlas druhé strany nevyžadoval, jako tomu bylo zejména u nepřikázaného 
jednatelství, poručenství nebo opatrovnictví. V těchto případech však byl souhlasný 
projev vůle nahrazen právní normou, která stanovila, že pokud dojde k určité situa-
ci, je žádoucí, aby obě strany měly k dispozici žalobu, s jejíž pomocí by se mohly 
domoci svých práv. U jednostranných slibů se však jedná o případy odlišné a zcela 
mimořádné.42 U náboženského slibu sice druhá strana právního vztahu, alespoň 
podle tehdejších představ, existovala, avšak rozhodně neměla takový charakter, že 
by se mohla svých práv sama domáhat soudní cestou.

U slibu ve prospěch obce pak sice aktivní legitimaci civitas měla, ale vynutitelný 
byl pouze extraordinaria cognitione, tedy v rámci císařského procesu.43 Zásadní 
otázkou však je, kdo jménem obce žaloval. V pramenech nalezneme pouze jednu, 
a navíc ještě neurčitou, zmínku, která říká, že žalovali ustanovení žalobci, kteří mohli 
řádně žalovat za obec (actores constituti, qui legitime pro civitate agere possint).44

Slib ve prospěch obce však nebyl závazný vždy, ale pouze tehdy, jestliže byl 
učiněn, jak již bylo řečeno, z iusta causa (právem uznaného důvodu). Takovéto 
sliby byly dluhem se vším všudy, a proto také v plné výši zavazovaly dědice slibují-
cího. Jestliže však bylo předmětem slibu poskytnutí částky peněz, vznikala obligace 

42 HEYROVSKÝ, Leopold, Dějiny a systém soukromého práva římského, 4. vyd., Praha, 1910, 
s. 547.

43 SOMMER, Otakar, Učebnice soukromého práva římského, Díl II. Právo majetkové, Praha, 1935, 
s. 15.

44 D. 50, 12, 8 (Paul. 3 de off. cos.).
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jen tehdy, jestliže již bylo plnění zahájeno (ob opus coeptum).45 Výjimku předsta-
vovalo plnění slíbené v souvislosti s katastrofou, která postihla obec. V takovémto 
případě byl slibující zavázán vždy.46 Na rozdíl od předchozího typu slibu se z něho 
ale mohl slibující osvobodit, jestliže se následně stal insolventním, ovšem jen tehdy, 
jestliže se vzdal pětiny svého majetku47 a stejně tak i jeho dědici. Pokud se jednalo 
o potomky slibujícího, pak postačilo postoupení desetiny zděděného majetku.48

Není bez zajímavosti, že výše uvedená podrobná úprava slibů ve prospěch obce 
pochází z relativně krátkého období přelomu 2. a 3. století n. l., kdy vládla dynastie 
Severovců. Jedinou výjimku představuje nařízení císaře Traiana ohledně povin-
nosti dědiců dokončit již započatou stavbu.49 Jedná se o nejstarší doloženou právní 
úpravu tohoto institutu, a tak snad v této souvislosti můžeme spekulovat, že souvisí 
s rozmachem tzv. nepravých nadací, který je spojen právě s vládou tohoto císaře.

Pokud se týká právní úpravy náboženských slibů, máme k dispozici daleko 
méně informací. Zdrojem je opět 12. titul 50. knihy Digest, kde se nachází násle-
dující Ulpianův text:

„Pokud by někdo nějakou věc slíbil, je zavázán ze slibu. Tato skutečnost za-
vazuje osobu slibujícího, nikoli slíbenou věc. Je-li pak ta věc, která byla slíbena, 
dána, zbavuje slibu, avšak sama se nestává zasvěcenou.“50

Otevřenou otázkou, na kterou nám prameny nedávají odpověď, zůstává, kdo byl 
aktivně legitimován k žalobě, pokud slib nebyl dobrovolně splněn. Jednou z mož-
ností je, že to byli kněží toho boha, kterému bylo votum adresováno, a to opět v rámci 
cognitionis extra ordinem.51 Tak tomu ovšem bylo teprve za císařství. Ohledně 
období římské republiky se můžeme jen domnívat, že vynutitelnost takového slibu 
vlastně neexistovala, a že slibující, který své slovo nedodržel, žil patrně v obecném 
opovržení. Pokud se jednalo o příslušníka jezdeckého stavu nebo senátora, což je 
u náboženských slibů vzhledem k jejich značné hodnotě, více než pravděpodob-
né, mohla mu být censory udělena nota a případně mohl být z  takovéhoto stavu 

45 D. 50, 12, 1, 2 (Ulpianus l. s. de off. curat. rei p.).
46 D. 50, 12, 7 (Paul. 1 de off procos.) a 50, 12, 4 (Marci. 3 inst.).
47 D. 50, 12, 9 (Modest. 4 diff.).
48 D. 50, 12, 14 (Pomp. 6 epist. et var. lect.).
49 D. 50, 12, 14 (Pomp. 6 epist. et var. lect.). 
50 D. 50, 12, 2pr. (Ulp. 1 disp.).
51 VOLTERRA, Edoardo, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1985, s. 548. 
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vyloučen. Žádné zprávy o takovýchto následcích nedodržení vota však k dispozici 
nejsou. Je velmi nepravděpodobné, že by římští analisté takovéto aféry ve svých 
dílech pominuli, ale s největší pravděpodobností je pravým důvodem skutečnost, 
že pro tehdejší lidi bylo přímo nemyslitelné, aby takovýto slib nesplnili.

Náboženský slib sice mohly učinit také osoby, které nebyly sui iuris, ale ni-
koli bez omezení. Jestliže tak učinil syn pod otcovskou mocí, mohl být po zániku 
otcovské moci nucen k jeho splnění pouze tehdy, jestliže byl schválen jeho otcem 
(patre auctore).52 Stejně tak se souhlas pána v takovémto případě vyžadoval také 
u otroka (auctoritas domini).53

Jen pro úplnost dodejme, že oba případy jednostranných slibů nejsou v římském 
právu zcela ojedinělé, jiným takovým případem byl slib určitých činností, které 
před svým propuštěním dával pánovi otrok (iurata promissio operarum).

5. Závěr
Oba druhy slibů tedy sice svou povahou spadají do tzv. kvasikontraktů, nicméně 
svůj původ mají ve veřejném, respektive sakrálním právu. Stály na pomezí sa-
králního/veřejného a soukromého práva, a to nejen proto, že existovala jak vota 
publica, tak i privata. Je to jeden z příkladů přebírání institutů z práva veřejného 
do práva soukromého. V římském právu se přitom nejedná o něco výjimečného, 
ale o celkem zavedenou praxi, postačí jen například připomenout legis actio per 
condictionem, superficies nebo emphyteusis.

Resumé
Článek je věnován problematice jednostranných slibů v antickém Římě, jejich charakte-
ru a závaznosti. Pozornost je věnována veřejným náboženským slibům, ať již konaným 
za účelem blaha římského státu, nebo později císaře (vota publica). V této souvislosti 
jsou zmíněny také jejich zvláštní formy, jako je evocatio, consecratio a zejména devotio. 
Pominuty nejsou ani soukromé náboženské sliby (vota privata). Druhým typem slibů 
bylo pollicitatio – soukromé sliby ve prospěch obce, jejichž cílem bylo zpočátku výluč-
ně získání místního úřadu a později byly motivovány také následky přírodní katastrofy. 
Z hlediska právní povahy se takovéto jednostranné sliby řadí mezi smlouvy vznikající 

52 HEYROVSKÝ, Leopold, Dějiny a systém soukromého práva římského, 4. vyd., Praha, 1910, 
s. 891.

53 BARTOŠEK, Milan, Encyklopedie římského práva, Praha, 1981, s. 87.
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jakoby ze smlouvy (kvazikontrakty) a vynutitelné byly pouze v rámci císařského procesu 
(cognitio extra ordinem).

Summary
Vows in Roman Law
The article is focused on the issue of unilateral vows in ancient Rome, their nature and binding 
force. Attention is paid to public religious vows, whether made for the good of the Roman 
state or later the emperor (vota publica). In this context, their special forms are also mentioned, 
such as evocatio, consecratio and especially devotio. Private religious vows (vota privata) 
are not omitted. The second type of promises was pollicitatio – private promises in favour 
of the municipality, the aim of which was initially exclusively to obtain a local office, later 
they were made in reaction to consequences of the natural disaster. From the legal point of 
view, such unilateral promises are among the contracts arising as if from the contract (quasi-
-contracts) and were enforceable only within the imperial process (cognitio extra ordinem).

Klíčová slova: římské právo, jednostranné sliby, votum, devotio, consecratio, pollicitatio

Keywords: Roman law, unilateral vows, votum, devotio, consecratio, pollicitatio
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Špecifickosť Biskupskej synody 2021–2023

Ján Duda

Pápež František ohlásil na roky 2021–2023 Biskupskú 
synodu na tému synodality katolíckej cirkvi. Špecific-
kosť tejto Biskupskej synody spočíva v tom, že sa za-
sadania majú konať najprv na národnej úrovni (október 
2021 až august 2022), potom bude diskusia pokračovať 
na kontinentálnej úrovni (október 2022 až marec 2023) 
a napokon sa v Ríme (október 2023) stretnú synodálni 
otcovia.1

Synodálnu cestu otvoril pápež František sv. omšou 
v bazilike sv. Petra v Ríme a vo svojej homílii zdôraznil 

tri slovesá: stretnúť sa, počúvať, rozlišovať. Hneď na úvod si pápež položil  otázku: 
„dnes, keď otvárame túto synodu, začíname sa pýtať všetci – pápež, biskupi, kňazi, 
rehoľníci, rehoľníčky, bratia a sestry laici – my ako kresťanské spoločenstvo, 
stelesňujeme štýl Boha, ktorý kráča dejinami a zdieľa ľudské udalosti? Sme pri-
pravení na dobrodružstvo cesty, alebo sa zo strachu z nepoznaného radšej utiekame 
k výhovorkám typu ,to netrebaʻ alebo ,vždy sa to robilo taktoʻ? Konať synodu 
znamená kráčať tou istou cestou, kráčať spolu. Pozrime sa na Ježiša, ktorý sa na 
ceste stretáva najprv s bohatým mužom, potom počúva jeho otázky a napokon 
mu pomáha rozlišovať čo robiť, aby dosiahol večný život. Stretnúť sa, počúvať, 
rozlišovať – tri slovesá synody, nad ktorými by som sa chcel pozastaviť.“2

1 SYNODUS EPISCOPORUM. Documento sul processo sinodale [BISKUPSKÁ SYNODA. 
Dokument o synodálnej ceste], schválený pápežom Františkom 24. 4. 2021 (dokument podpísal 
21. 5. 2021 generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Mario Grech), in: <http://secretariat.
synod.va/content/synod/it.html> (21. 10. 2021).

2 Homília pápeža Františka pri otvorení synody, in: <https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku= 
20211011018 > (22. 10. 2021).
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Tento štýl rokovania Biskupskej synody vyvoláva rozpaky v tom, o čo tu vlastne 
ide. Napríklad pražský arcibiskup metropolita kardinál Dominik Duka to považuje 
za prípravu na koncil,3 arcibiskup New Yorku (USA) kardinál Timothy Dolan 
neskrýva, „že celkom nevie, čo je synodalita, o ktorej Svätý Otec často hovorí, ale 
možno sám pápež František zadal túto úlohu celej cirkvi, aby bolo jasnejšie, čím 
by mala byť.“4 Sme teda iba na začiatku cesty.

Načrtnutý spôsob zapojenia veriacich do rokovania biskupskej synody sa po-
važuje za určité nóvum. Preto sme sa na nový spôsob pozreli z viacerých uhlov 
pohľadu: (1) Je to akcent na nadprirodzený cit veriacich pre vieru? (2) Je synoda-
lita podstatnou vlastnosťou cirkvi? (3) Ako je chápaná synodalita vo východných 
katolíckych cirkvách? (4) Ako chápu synodalitu biskupi, ktorí nesú zodpovednosť 
za jej realizáciu? (5) Ako synodalitu chápu iní autori: teológovia a kánonisti? Tieto 
úvahy si nekladú za cieľ vyriešiť otázky, ktoré s novým rokovaním Biskupskej 
synody súvisia, a už vôbec nie predpovedať, ako toto rokovanie dopadne. Je to 
však téma, ktorú považujeme v novodobej cirkevnoprávnej histórii prinajmenšom 
za zaujímavú, ktorou sa treba zaoberať.

1. Synodalita cirkvi ako nadprirodzený cit  
veriacich pre vieru

Prípravný dokument, vydaný Generálnym sekretariátom Biskupskej synody 
v Ríme, sa odvoláva na teologický princíp, uvedený v koncilovej konštitúcii 
Lumen gentium, že pokrstení veriaci (pápež, biskupi, kňazi, laici) ako celok 
sa nemôžu mýliť vo viere, lebo sú pomazaní Duchom Svätým; tento nadpri-
rodzený cit pre vieru (sensus fidei) sa prejavuje, keď všetci, od biskupov po 
posledného laika, vydávajú svoj súhlas v oblasti viery a mravov.5 Ide o tézu, 

3 „Lze tvrdit, že je to určitá příprava na budoucí koncil“ – Slovo kardinála Dominika Duky k zahájení 
synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí 17. 10. 2021, 
in: <https://cirkev.cz> (22. 10. 2021).

4 K výroku pána kardinála Dolana pozri: <https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211021023> 
(22. 10. 2021).

5 Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Prípravný dokument. Body 11–12. Do-
stupný na internetovej stránke <https://www.synoda.sk/sk/pripravnydokument> (21. 10. 2021). 
V dogmatickej konštitúcii o cirkvi Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu (1962–1965) 
sa uvádza, že „spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa dostalo pomazania od Ducha Svä-
tého (porov. 1J 2,20 a 27), sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje 
nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď ‚od biskupov až po posledného 
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ktorá má  biblický základ (1J 2,20) a je rozvinutá aj v patristickej literatúre, 
najmä u sv. Augustína.6

Teológ Gérard Philips cituje sv. Róberta Belarmína, ktorý tvrdí, že „keď hovorí-
me, že cirkev sa nemôže mýliť, máme na mysli tak veriacich ako celok, ako aj bis-
kupov ako celok.“7 Nemecký teológ Otto Hermann Pesch vysvetľuje cit veriacich 
pre vieru ako locus theologicus (teologický priestor), čo je „(teologickým) miestom 
pre zistenie, čo je, alebo nie je pravdou viery“.8 Ten istý teológ pripomenul, že 
tento teologický princíp použil pápež Pius XII. pred vyhlásením Nanebovzatia 
P. Márie za článok viery. Avšak spôsob, ktorým to prebiehalo, boli odpovede na 
otázky, vyžiadané pápežom od miestnych biskupov, ktorí mu referovali o viere 
veriacich ich miestnych cirkví v predložených otázkach.9 A nebola o tom široká 
a už určite nie verejná diskusia. Avšak na báze tohto princípu je možné predstaviť 
si zapojenie všetkých veriacich (alebo aspoň tých, ktorí majú záujem) do diskusie 
o predložených otázkach.

2. Synodalita: podstatná vlastnosť cirkvi?
Témou Prvého vatikánskeho koncilu (1869–1870) bol pápežský primát. Zásadnou 
témou Druhého vatikánskeho koncilu (1962–1965) bola biskupská kolegialita. 
Preto sa publikovali knihy a vedecké články na tému vzťahu pápežského primátu 
a biskupskej kolegiality.10 Keď v piatok 22. 10. 2021 prišla na Pápežskú univer-
zitu sv. Tomáša Akvinského v Ríme hovoriť podsekretárka Generálneho sekreta-
riátu Biskupskej synody Sr. Nathalie Becquartová, hovorila už na tému: Primát, 

veriaceho laika‘ …vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov“, in: Dokumenty 
Druhého vatikánskeho koncilu, Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 2008, s. 74.

6 BOUBLÍK, Vladimír, Boží lid, Řím, 1967, s. 395. 
7 PHILIPS, Gérard, La Chiesa e il suo mistero, storia, testo e commento della Lumen gentium [Cirkev 

a jej tajomstvo: dejiny, text a komentár Lumen gentium], Milano, 1989, s. 158.
8 PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil 1962–1965, Praha, 1996, s. 179.
9 Ibidem.
10 RIKHOF, Herwi, Il vaticano II e la collegialita dei Vescovi. Una analisi del Lumen gentium 22 e 23 

[Druhý vatikánsky koncil. Analýza 22. a 23. kapitoly Lumen gentium], in: Concilium.  Rivista 
internazionale di teologia [Concilium. Medzinárodný teologický časopis], Brescia, 4 (júl–august) 
1990, s. 22–37; ANTÓN, Angel, Ecclesiologia postconciliare: speranze, risultati e prospettive 
[Pokoncilová ekleziológia: nádeje, výsledky, perspektívy], in: LATOURELLE, René, Vaticano II: 
bilancio e prospettive venticinque anni dopo 1962/1987 [Druhý vatikánsky koncil: bilancie a per-
spektívy po 25. rokoch (1962–1987)], Assisi, 1988, s. 361–388.
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 kolegialita a synodalita. Zdá sa, že doteraz existovala vo vnútri cirkvi otvorená 
alebo skrytá nespokojnosť s právnym inštitútom Biskupskej synody tak, ako bola 
právne nastavená Štatútom Biskupskej synody od čias svojho ustanovenia pápežom 
Pavlom VI. v roku 1965, čo sa prejavovalo v niektorých vedeckých článkoch.11

Aj pápež František považuje synodalitu za podstatnú známku cirkvi: „Syno-
dalita značí samotnú povahu cirkvi, jej podobu, jej štýl, jej misiu“. Synodu ako 
„spoločné kráčanie“ prirovnáva ku knihe Skutky apoštolov, kde sa píše o viere 
prvotnej cirkvi: ako apoštoli a ich spolupracovníci kráčali dejinami (Grécko, Rím, 
Malá Ázia, atď.), Božie slovo kráčalo s nimi. Všetci pokrstení sú protagonistami, 
nie komparzistami.12

Mons. Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie, 
zriadenej pri Kongregácii pre náuku viery, pápežove slová vysvetľuje zásadne: 
„Ak pápež hovorí, že je to požiadavka viery, nie štýlu, tým chce zdôrazniť, že 
účasť na synode nie je iba nepovinným doplnkom, ale ide o otázku identity na 
základe nášho krstu“. Priznáva, že až po Druhý vatikánsky koncil (1962–1965) 
prevládala z dôvodu historického rastu a dozrievania pyramidálna vízia cirkvi 
sústredená na hierarchiu. Preto Coda chápe Biskupskú synodu o synodálnosti 
cirkvi za „najdôležitejšiu, najstrategickejšiu udalosť od čias Druhého vatikánske-
ho koncilu.“13 Ak sa bezprostredne po Druhom vatikánskom koncile, a zvlášť po 
vydaní Kódexu kánonického práva z roku 1983, hovorilo o spoluzodpovednosti 
veriacich pri verejnej cirkevnej správe a riadení (v súlade s normami kánonického 
práva), akoby sa spomínaná „spoluzodpovednosť“ posúvala smerom k synodalite 
ako podstatnej vlastnosti katolíckej cirkvi.

11 KAUFMANN, Ludwig, Sinodo dei Vescovi: né consilium né sinodo. Frammenti di una critica 
dal punto di vista del „movimento sinodale“ [Biskupská synoda: ani rada, ani synoda. Kritické 
poznámky z hľadiska „synodálneho hnutia“], in: Concilium, Rivista internazionale di teologia, 
Brescia, 4, 1990, s. 87–98. Pod pojmom „synodálne hnutie“ má autor na mysli vážnejší vplyv na 
riadenie cirkvi, kým Biskupská synoda existuje iba ako poradný orgán pápeža.

12 Pozri: <https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-10/prihovor-papeza-na-uvod-synody-
-za-cirkev-synodalnu-pocuvajucu.html> (22. 10. 2021). Príhovor veriacim Ríma (veriacim svojej 
Rímskej diecézy) predniesol pápež František v sobotu 18. 9. 2021 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.

13 Pozri: <https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-10/teolog-piero-coda-synodalny-proces-
-je-najstrategickejsia-cirkev.html> (22. 10. 2021).
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3. Synodalita vo východných katolíckych cirkvách
Kódex kánonov východných cirkví z roku 1990 pojednáva o Synode biskupov 
patriar chálnej cirkvi v IV. titule (Patriarchálne cirkvi), III. kapitole (Synoda bisku-
pov patriarchálnej cirkvi), kánony 102 až 113. Téma Synody biskupov patriarchálnej 
cirkvi je lokalizovaná v Kódexe kánonov východných cirkví hneď po patriarchovi 
a pred Patriarchálnou kúriou. Členmi Synody biskupov patriarchálnej cirkvi sú 
všetci a len biskupi patriarchálnej cirkvi (kán. 102). Ta má exkluzívnu kompetenciu 
vydávať zákony pre celú patriarchálnu cirkev (kán. 110 § 1), je súdnym tribunálom 
(kán. 1062), volí patriarchu a biskupov (kán. 110 § 3) a hoci v princípe nemá ad-
ministratívnu právomoc, môžu existovať výnimky alebo niektoré administratívne 
úkony môžu vyžadovať jej súhlas (kán. 110 § 4).

Cyril Vasiľ píše, že „keď chceme hovoriť o takom chúlostivom a dôležitom 
argumente ako je aplikácia princípu synodality v patriarchálnych cirkvách vo svetle 
dnešného Kódexu kánonov východných cirkví, je potrebné mať na pamäti práve 
túto, na prvý pohľad samozrejmú skutočnosť: harmonizáciu princípu synodality 
s úlohou a postavením patriarchu, ktorý je otcom a hlavou (lat. pater et caput) 
cirkvi, na čele ktorej stojí.“14 Od Synody biskupov patriarchálnej cirkvi treba odli-
šovať Stálu synodu biskupov patriarchálnej kúrie (kán. 114) a od Patriarchálneho 
zhromaždenia, ktoré je poradným orgánom patriarchu a Synody biskupov patriar-
chálnej cirkvi (kán. 140).15 Disciplinárne zákony vydané Synodou biskupov pre 
patriarchálnu cirkev platia len pre územie patriarchálnej cirkvi, ale nie pre eparchie, 
ktoré sa nachádzajú mimo tohto územia, hoci sú kánonicky pričlenené do patriar-
chálnej cirkvi vlastného rítu. Z tohto princípu existujú dve výnimky: platia vtedy, 
ak ich schváli Apoštolská stolica alebo eparchiálny biskup územia, ktoré spravuje.16

4. Pastierske listy niektorých biskupov
Dňa 17. 10. 2021 bolo otvorenie Biskupskej synody o synodalite na diecéznej 
úrovni. Viacerí biskupi to vyjadrili aj pastierskym listom, ktorým sa prihovorili 
veriacim svojej diecézy. Pražský arcibiskup metropolita kardinál Dominik Duka 

14 VASIĽ, Cyril, Patriarchálne cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví, Trnava, 1999, s. 55–56.
15 Odporúčam k téme konzultovať Kódex kánonov východných cirkví, Lublin, 2012. 
16 SALACHAS, Dimitrios, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali [Ustano-

venia kánonického práva katolíckych východných cirkví], Roma, 1993, s. 181.
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vydal pastiersky list, ktorý sa čítal vo farnostiach pražskej arcidiecézy v nedeľu 
17. 10. 2021. Z jeho listu spomeniem tak Plenárny koncil Českej republiky, ako 
aj výrok, že Biskupská synoda 2021–2023 je určitá príprava na budúci koncil. 
Plenárny koncil Českej republiky bol – podľa kardinála – poznačený „neukončenou 
cestou svobody naší církve, což byly procesy nutné pro ekonomickou a finanční 
nezávislost církve v naší zemi. Tedy řada vizí závěrečného dokumentu byla pouze 
virtuální“. Biskupskú synodu 2021–2023 chápe ako prípravu na budúci (ekume-
nický) koncil.17

Na pastierskom liste olomouckého arcibiskupa metropolitu sa mi páčilo viacero 
vecí. Arcibiskup Jan Graubner jasne pomenoval cieľ farskej a diecéznej synodál-
nej diskusie: oživenie viery v rodinách a farnostiach. A tiež jasne pomenoval aj 
metódu: diskusia začne v rámci farských rád a keď sa do diskusie zapoja ďalší 
veriaci, nech vzniknú skupinky diskutujúcich s počtom asi desiatich účastníkov. 
A výsledky diskusie poňal „hierarchicky“: syntézu na úrovni farnosti spracuje 
farár, na úrovni diecézy biskup a na úrovni celej cirkvi pápež.18

Niektorí biskupi na Slovensku vydali vo svojich diecézach pastierske listy, 
avšak iba vyzvali k účasti na synodálnej rozprave s poznámkou, že veci sú v štádiu 
prípravy.

5. Vyjadrenia iných autorov
Najodvážnejšie vyjadrenie vyriekol na adresu Biskupskej synody 2021–2023 
 taliansky teológ a generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie Piero 
Coda keď povedal, že: „Myslím si, a nechcem byť prehnaným entuziastom, že ide 
o najdôležitejšiu, najstrategickejšiu udalosť od Druhého vatikánskeho koncilu“. 
Podľa neho koncil nás prinútil objaviť Cirkev takú, aká je. Dnes sme pripra-
vení urobiť ďalší krok: uživotniť vo všetkých prejavoch spoločenstva a poslania 
Cirkvi účasť na Kristovom tajomstve“. „Je to po prvý raz v dvetisícročnej cirkev-
nej histórii, keď sa do udalosti tohto druhu má zapojiť celý Boží ľud.“19 Podľa 

17 Slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnos-
tech o 29. neděli v mezidobí (17. 10. 2021), in: <https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211014slovo-
-kardinala-dominika-duky-k-zahajeni-synodalni-pripravy-2021-s-prosbou-o-precteni-ve-farnos-
tech-o-29-nedeli-v-mezidobi>.

18 ACO 2021/08, Příloha č. 2.
19 Teológ Piero Coda: Synodálny proces je najstrategickejšia udalosť od Koncilu, in: <http://www.

tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211024002>.
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slovenského jezuitu pátra Ladislava Csontosa je „synoda návratom k skorému 
kresťanstvu, lebo ukazuje, že aj laici sú plnohodnotnou súčasťou cirkvi.“20 Od-
borný asistent fundamentálnej teológie Anton Ziolkovský priznáva, že súčasný 
pontifik dokáže prekvapiť. Konštatuje, že Ján Pavol II. a Benedikt XVI. sa viac 
zamerali na konsolidáciu cirkvi a pápež František stanovil Biskupskej synode 
nezvyčajnú procedúru. Podľa Ziolkovského je Synodalita cestou k spoločenstvu, 
ako nazval svoj príspevok o Biskupskej synode 2021–2023.21

Antonín Ignác Hrdina sa vyjadril k 15. výročiu od ukončenia Plenárneho snemu 
katolíckej cirkvi v Českej republike. Provinčné alebo plenárne koncily mali v cirkvi 
svoje miesto, ktoré im ostalo aj vtedy, keď sa konali ekumenické koncily. Ich 
cieľom bola najmä legislatívna činnosť. Od čias Tridentského koncilu provinčné 
a plenárne koncily upadali a rástol, najmä po Druhom vatikánskom koncile, výz-
nam biskupských konferencií. Konštatuje, že synodálny spôsob tlmočenia noriem 
partikulárneho práva kňazom a veriacim bol a je finančne i časovo náročným pod-
ujatím, s čím treba úplne súhlasiť. Ak možno hovoriť o úspechu Plenárneho snemu 
katolíckej cirkvi v Českej republike, tým úspechom bolo stretávanie sa a rokovanie 
v krúžkoch, ktoré prispeli k vytváraniu tvorivého prostredia.22 Stanovisko Antonína 
Ignáca Hrdinu spomínam aj preto, že finančná a časová náročnosť nového spôsobu 
rokovania Biskupskej synody sa pravdepodobne môže ukázať veľmi skoro ako 
naliehavá požiadavka a niektoré miestne cirkvi možno nebudú mať ani čas ani 
peniaze na synodálne stretnutia a diskusie.

Stanislav Přibyl si vie predstaviť kombináciu hierarchického princípu s princí-
pom spoluzodpovednosti Božieho ľudu pri správe cirkevných komunít, čo kvalitne 
zdokumentoval na fungovaní prvotnej cirkvi. Za predobraz a vzor synodality po-
važuje apoštolský snem v Jeruzaleme, ktorý sa pravdepodobne konal okolo roku 
50 po Kristovi. Čo Stanislav Přibyl správne zdôrazňuje, sú nielen koncilové výnosy 
a závery, ale aj ich recepcia zo strany členov cirkevného spoločenstva.23

20 Csontos: Synoda ukazuje, že laici sú plnohodnotnou súčasťou cirkvi, in: <https://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20211020030>.

21 ZIOLKOVSKÝ, Anton, Synodalita je cesta k spoločenstvu, in: Nové Horizonty. Časopis pre 
teológiu, kultúru a spoločnosť, Spišská Nová Ves, 2, 2021, s. 55.

22 HRDINA, Antonín Ignác, Patnáct let od ukončení plenárního sněmu katolické církve v České 
republice, in: Revue církevního práva č. 79–2/2020, Praha, s. 85–89.

23 PŘIBYL, Stanislav, Společné rozhodování věřících v rané církvi, in: Revue církevního práva 
č. 72–1/2018, Praha, s. 25–43.



Ján Duda54

Záver
K novému spôsobu Biskupskej synody nie sú jednotné postoje. Niektorí nový 
spôsob rokovania vítajú a oceňujú, iní zaujímajú skeptický postoj. Aj dôvody 
sú rôzne. Niektorí odmietajú vstup laikov do sféry riadenia cirkvi, či už úplne 
alebo čiastočne,24 lebo tento vstup považujú za vplyv demokratických prvkov do 
hierarchického riadenia cirkvi, resp. to chápu ako cirkevný parlamentarizmus 
alebo tézy, ktoré akcentujú v istom zmysle návrat konciliárnych teórií,25 ktoré 
sa už považovali za prekonané a v minulosti boli častým miestom sváru.26 Iní 
tento spôsob rokovania považujú za časovo a finančne náročný projekt. Som 
skeptický k tomu, aby tento spôsob rokovania Biskupskej synody mohol nahradiť 
ekumenický koncil, či prispel k legislatívnym úpravám v rámci katolíckej cirkvi. 
Taktiež jeho realizácia po stránke finančnej a časovej môže byť problematickou. 
Z hľadiska pastoračnej účinnosti môže tento spôsob rokovania prispieť k oživeniu 
miestnych cirkevných spoločenstiev.

Resumé
Pápež František ohlásil na roky 2021–2023 Biskupskú synodu na tému synodality. Diskusie 
sa majú začať po prvý raz v cirkevnej histórii najprv vo farnostiach a diecézach, potom 
na národnej úrovni, kontinentálnej úrovni a napokon na Biskupskej synode v Ríme. Tento 
spôsob rokovania vyvoláva niektoré otázniky, ktoré si vyžadujú nejaký náznak odpovede. 
Je tento spôsob vyjadrením teologického zmyslu Božieho ľudu pre vieru? Je synodalita pod-
statnou vlastnosťou cirkvi? Existuje niečo podobné vo východných katolíckych cirkvách? 
Ako tejto nový spôsob rokovania chápu biskupi v pastierskych listoch a ako sa vyjadrujú 
o tomto spôsobe synodality iní autori? Z časového, finančného a legislatívneho hľadiska ide 
o náročné podujatie. Avšak z pastoračného hľadiska toto podujatie môže priniesť oživenie 
miestnych cirkevných spoločenstiev.

24 Aj Kódex kánonického práva z roku 1983 pripúšťa princíp spoluzodpovednosti laikov pri správe 
verejných cirkevných záležitostí (kán. 129), ale len do miery vymedzenej kánonickým právom a pri 
zachovaní hierarchického princípu verejnej cirkevnej správy. Je však isté, že nielen cirkev vplýva 
na tento svet, ale platí to aj naopak: aj svet vplýva na cirkev. Ak vo svete existujú demokratické 
formy správy vecí verejných, určité demokratické tendencie existujú aj v cirkvi.

25 „Konciliarizmus je teória vychádzajúca z početných výrokov kánonistov 12. a 13. storočia, podľa 
ktorých je ekumenický koncil nad pápežom.“ Pozri RAHNER, Karl, VORGRIMLER, Herbert, 
Teologický slovník, Praha, 1996, s. 137.

26 Konciliárne teórie vstupovali do hry osobitne v časoch krízy pápežstva pri sporoch so svetskou 
mocou alebo v období dvojpápežstva. Pozri ŠPIRKO, Jozef, Cirkevné dejiny, 2. zväzok, Martin, 
1943, s. 17 a 25.
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Summary
Specificity of Synod of Bishops 2021–2023
Pope Francis has announced a Bishops’ Synod for 2021–2023 on the theme of synodality. 
Discussions are to begin for the first time in Church history initially in parishes and dio-
ceses, then at the national level, the continental level, and finally at the Synod of Bishops in 
Rome. This mode of deliberation raises some questionmarks that require some indication of 
an answer. Is this mode an expression of the supernatural sense (sensus fidei) of the people 
of God for the faith? Is synodality an essential characteristic of the Church? Is there any-
thing similar in the Eastern Catholic Churches? How do the bishops in their pastoral letters 
understand this new way of dealing, and how do other writers comment on this mode of 
synodality? From a temporal, financial and legislative point of view, this is a challenging 
undertaking. However, from a pastoral point of view, this event can bring a revival of local 
ecclesial communities.

Kľúčové slová: Biskupská synoda, sensus fidei veriacich, Východné katolícke cirkvi, 
demokracia a cirkevný parlamentarizmus, spoluzodpovednosť veriacich pri správe cirkvi

Keywords: Synod of Bishops, sensus fidei of the believers, Eastern Catholic Churches, 
synodality of the Church, democracy and ecclesiastical parliamentarism, co-responsibility 
of the believers in the governance of the Church
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Hugo Grotius jako křesťanský myslitel své doby

Radim Seltenreich

Zmíníme-li dnes jméno Huga Grotia, jistě se těm alespoň 
trochu zasvěceným do teorie práva a právních dějin vy-
baví na prvém místě výrazný myslitel, jehož nauky měly 
v raném novověku doslova zásadní a převratný význam 
i pro naše současné porozumění role práva ve společ-
nosti. Není tak vůbec nadsázkou, když v této souvislosti 
konstatujeme, že díky Grotiovi se právo začalo konečně 
brát naprosto vážně v tom smyslu, že vlastně žádný pro-
stor lidské činnosti už po jeho vystoupení nemohl zůstat 
vně jeho působnosti.

Tedy dokonce ani tradičně tak kontroverzní, jakým je válečné úsilí znesvá-
řených stran přinášející nevyhnutelně bolest a utrpení. Ani zde ale – jak tvrdí 
Grotius – nepřestává platit právo, i zde musí lidé (nemá-li tedy být popřena sama 
podstata lidského společenství) žít v právu. Grotiovi je přitom vždy základem 
právo přirozené, založené na zásadách racionalistického pohledu na svět, jehož 
základy se ve svém nejvýznamnějším díle snažil blíže promyslet a pevně stanovit.

Často je v této souvislosti citováno i jeho slavné hypotetické tvrzení o tom, že 
tyto racionalistické základy přirozeného práva jsou tak neměnné, že na nich ani 
Bůh nemůže nic změnit. „Neboť jakkoli je moc Boží nezměrná, je možno uvést 
mnohé příklady toho, na co se nevztahuje… Tak jako Bůh nemůže způsobit, aby 
dvakrát dvě nebyly čtyři, právě tak málo může ovlivnit to, aby podle své vnitř-
ní přirozenosti špatné nebylo špatným…“1 To pak bývá nezřídka interpretováno 
i jako jeho příklon k deismu, v němž je Stvořiteli přiřčena již jen okrajová role, 
neboť Jím do základů světa vložená rozumnost má za následek i jeho svébytnou 
nezávislost a autonomii.

1 HATTENHAUER, Hans, Evropské právní dějiny, Praha, 1998, s. 362.



Radim Seltenreich58

Grotius je tak i rovnou oslavován jako předchůdce osvícenství, který napomohl 
k vymanění se lidstva ze závislosti na Boží vůli. Toto poněkud zkratkovité tvrzení 
ovšem zásadně opomíjí skutečnost, že nizozemský myslitel byl hluboce věřící 
křesťan, jehož spis De veritate religionis christianae z roku 1627 v řadě latinských 
vydání i překladů do národních jazyků hluboce ovlivnil jeho současníky, přičemž 
stejně tak se jeho právnický důvtip zaměřil i na promýšlení vztahu státu a církve. 
A nezůstalo jen u toho – v době ničivého, a především nábožensky nastaveného 
konfliktu třicetileté války pustošící Evropu se Grotius nevzdává ani úsilí o obnovu 
její křesťanské jednoty, kdy – byť přesvědčený stoupenec v rámci kalvinismu přeci 
jen umírněnějšího arminiánského proudu – se pokouší otupit dobové výpady proti 
katolicismu a instituci papežství zvlášť.2

A právě této poněkud opomíjené a ve stínu jeho slavné přirozenoprávní nauky 
stojící stránce jeho činnosti bychom se v následujícím chtěli také věnovat. Přičemž 
alespoň stručně je nutno i tuto připomenout, protože bez ní – a také bez vylíčení 
alespoň základů Grotiova životního příběhu – by tyto náhledy otce moderního 
přirozeného, mezinárodního, válečného i námořního práva na problematiku cír-
kevněprávní byly jen obtížně srozumitelné.

Grotiova politická činnost a první právnické spisy
Grotiův nesnadný a v určitých ohledech nepochybně také dramatický osud před-
stavuje svým způsobem i klíč pro pochopení názorů, které zastával. Připomeňme 
tak, že Huigh de Groot (navyklou latinskou podobu jména začal používat už jeho 
otec Jan de Groot) se narodil 10. dubna 1583 v nizozemském Delftu v rodině 
místního radního a také pozdějšího starosty, přičemž k významným humanistickým 
vzdělancům náležel už i jeho strýc Cornelis, který byl profesorem práva na školou 
elegantní jurisprudence proslulé univerzitě v Leidenu.

Hugo, který už od mládí prokazuje mimořádnou inteligenci, jež mu vynáší až 
pověst zázračného dítěte, je pak právě v Leidenu už roku 1594 (tedy jako jede-
náctiletý) zapsán nejen ke studiu práva, ale věnuje se zde také teologii a klasické 
filologii. A už o pouhé čtyři roky později je i součástí nizozemského poselstva, 
které putuje ke dvoru francouzského krále Jindřicha IV. Tomu pak i přednáší svůj 

2 Blíže o Grotiově významu a hodnocení viz ERLER, Adalbert, KAUFMANN, Ekkehard, Hand
wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (1. díl), Berlín, 1990, s. 1815–1817.
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oslavný latinský hymnus, který na něj sepsal, načež jej král vyznamenává označe-
ním le miracle de Hollande. A pocty tím nekončí, následně je Grotiovi v Orleánu 
propůjčen na místní univerzitě jako patnáctiletému titul doctor iuris utriusque.3

Vše dosud řečené tak naznačuje předzvěst skvělé kariéry i v rodném Nizozemí, 
která se skutečně již záhy začíná naplňovat, aby pak obsáhla – jak ještě uvidíme – 
i prudký pád a neslavný konec. Zatím však Grotius již roku 1599 začíná vykonávat 
povolání advokáta v Haagu, přičemž se v rámci svého rozsáhlého humanistického 
vzdělání a zálib věnuje i básnictví (zejména tvorba veršovaných dramat) či psaní 
dějepisných studií. Z hlediska práva je významná zejména jeho práce o svobodě 
moří (De mare liberum) zveřejněná roku 1609. Teprve mnohem později se uká-
zalo, že se v tomto případě jednalo o pouhou kapitolu ze studie o právu kořisti 
(De Iure praedae Commentarius), jež byla jako celek zveřejněna po náhodném 
znovunalezení až v 19. století.

Počátkem 17. století se ovšem započíná i jeho účast na politických – a v této 
době tak zákonitě i náboženských – zápasech nizozemského veřejného života, jež 
mu přinese jak významné postavení ve strukturách státní moci, tak i již zmiňovaný 
prudký pád z těchto pozic. V rámci tehdy v Nizozemí jednoznačně dominujícího 
kalvinismu dochází totiž roku 1610 po smrti Jacoba Arminia (profesora teologie 
v Leidenu a vůdce liberálních kalvinistů) k tomu, že jeho stoupenci požadují od 
státu uznání doktríny, podle níž Kristus zemřel i za nevěřící a také jim tak přinesl 
vykoupení z hříchů.

Konzervativní odpůrci (označovaní též jako gomaristé dle svého vůdce a fakult-
ního Arminiova kolegy Francisca Gomara) naproti tomu tvrdě požadují zachování 
stávajícího a tradičního stavu kalvinistické nauky, která tento náhled odmítá. Tento 
spor pak ve výsledku znamená i ohrožení teprve nedávno nabyté nizozemské 
svobody, neboť se promítá i do protikladu mezi centralistickým pojetím moci 
podporovaným většinou lidu (vedeného princem Mořicem Oranžským) stranícího 
gomaristům a federalisticky naladěnými aristokratickými a bohatými měšťanskými 
vrstvami podporujícími arminiány.

Právě k naposledy zmíněné skupině pak náleží i Grotius, který již od roku 
1607 zastává i politicky významný úřad státního veřejného žalobce v některých 
důležitých nizozemských provinciích (zejména v provincii Holandsko), a jenž se 

3 CETL, Jiří, HORÁK, Petr, HOŠEK, Radislav, KUDRNA, Jaroslav, Průvodce dějinami evropského 
myšlení, Praha, 1985, s. 290–291.
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 jednoznačně  vyslovoval pro nastolení nábožensky tolerantního směřování své země 
(připomeňme v této souvislosti i jeho oslavnou báseň na Arminia, jež stejně jako 
jeho obranný spis církevní politiky tehdejší Oldenbarneveltovy vlády vyvolala 
u odpůrců z řad gomaristů velké pobouření).4

Nepřekvapí tak ani, že právě Grotius se zasazuje i o svolání ekumenického 
koncilu všech protestantských zemí, který by měl urovnat nizozemský církevní 
spor a jako takový je i roku 1613 členem poselstva směřujícího do Anglie, kde se 
pokouší získat pro tuto myšlenku tehdejšího krále Jakuba I. Tato snaha je nako-
nec neúspěšná i proto, že přísná dogmatika gomaristů byla tomuto panovníkovi 
nepochybně bližší než arminiánský humanismus. Ten ale Grotius po svém návratu 
z Anglie i nadále ve službách Oldenbarneveltovy vlády plně podporuje, což se 
mu při následném vyostření situace v roce 1618 stává i osudným. Jak už nazna-
čeno, nešlo přitom jen o náboženské postoje, ale také o to, že Grotius rozhodně 
trval na principu suverenity jednotlivých provincií nizozemského státního svazu, 
jenž plně odpovídal jeho federalistickému (a také korporativisticky zaměřenému) 
přesvědčení.

Pád Oldenbarneveltovy vlády roku 1618 tak ve výsledku znamená i zatčení 
Grotiovo (samotné Arminiovo učení je slavnostně zavrženo svolanou církevní sy-
nodou), který je v následném procesu odsouzen k doživotnímu žaláři a konfiskaci 
majetku. Jak sám později konstatoval, politická změna moci se nakonec – tak jako 
už i často dříve v dějinách – dovršila v podobě trestního procesu, který z něj udělal 
vězně v bezvýchodné situaci. Jak už naznačeno, právě v době svého věznění sepi-
suje i svůj slavný spis De veritate religionis christianae, který si následně získal 
tolik příznivců. I v něm tak Grotius osvědčuje svůj racionalistický a na Erasmovo 
pojetí křesťanství navazující přístup, který ústí do pobídky k náboženské toleranci 
v dogmatických otázkách, jakož i k uznání ceny každého náboženství, které se 
hlásí k monoteismu a nauce o nesmrtelné duši.5

Ani další dobu svého věznění Grotius v pevnosti Loevestein nepromarnil, jak 
o tom svědčí i další spis, který v této době sepsal (poprvé byl ovšem publikován 
až roku 1631), a v němž se tentokráte přiklonil k ryze právní problematice, jak 
to dokládá jeho název Úvod do holandské právní vědy, a ve kterém se věnoval 

4 MAIER, Hans, DENZER, Horst (eds.), Klassiker des politischen Denkens (1. díl Von Plato bis 
Hobbes), Mnichov, 2001, s. 193–194.

5 WOLF, Erik, Groβe Rechtsdenker, Tübingen, 1963, s. 274–276.
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v Nizozemsku platnému soukromému právu. Význam díla pak spočíval zejména 
v tom, že Grotius v něm do působivé syntézy propojil jak římské, tak i germánské 
právo (kupříkladu i Saské zrcadlo), takže ve výsledku vzniklo dílo, které bylo 
považováno za standardní zobrazení (a také učebnici) římsko-holandského práva 
představeného ve vědecké systematice, jež následně významně ovlivnilo nejen 
domácí právní vývoj, ale také zejména právní život v Jižní Africe, kde nabylo 
dokonce téměř až zákonného postavení.6

Po téměř dvouletém věznění v pevnosti se konečně Grotiovi podařil za vý-
znamného přispění jeho ženy dramatický útěk ze země do Francie Ludvíka XIII., 
u jehož dvora v Paříži je následně přátelsky přijat. Zde pak pokračuje ve své již ve 
vězení započaté právně-teoretické práci, jejímž doslova impozantním výsledkem 
je nakonec jeho hlavní a doslova životní dílo (vydáno bylo poprvé v Paříži roku 
1625) De iure belli ac pacis libri tres (Tři knihy o právu války a míru). Právě v něm 
totiž Grotius – inspirován dozajisté i svým tíživým životním osudem, zkušeností 
vězně a usilováním o spravedlnost – vyložil jádro své přirozenoprávní teorie, jíž 
si získal ve vývoji evropského právního myšlení již naznačené klíčové postavení.

Grotiova přirozenoprávní nauka
V jeho pojetí je tak přirozené právo především závazným měřítkem „každého ro-
zumného a mravného životního řádu, pramenem a korektivem všeho pozitivního 
práva, obzvláště pak práva mezinárodního“. Toto pak působí ve všech společen-
stvích, jež vznikají na základě lidského sklonu k životu s druhými (Grotius v této 
souvislosti používá termín appetitus societatis), tedy už v manželství a rodině, 
dále pak i v obci, provincii a státě. Ale ani u něj se Grotius nakonec nezastaví 
a směřuje i nad něj, k celému lidstvu, jehož „základní řád života“ je nepochybně 
určován právě vždy stejným přirozeným zákonem (lex naturalis), jenž tedy platí 
jak pro křesťany, tak i pohany.

Právo je takto vlastně rozumně nastavenou funkcí sociálního života, v níž 
Grotius dialekticky propojuje právo božské, přirozené i lidské do humanisticky 
pojímaného právního étosu platícího skutečně pro celé lidstvo, a logicky tak i pro 
všechna právní odvětví. Ono racionalistické zdůvodnění je pak skutečně zásadní, 
pročež třeba zavrhuje i starou římskoprávní poučku Ulpianovu o ius naturale, neboť 

6 SCHLOSSER, Hans, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, Heidelberg, 1988, s. 78–80.
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ten do ní zahrnoval veškeré živé tvorstvo. Pro Grotia je v době optimistické víry 
v rozumové poznání světa takovéto přisuzování právní způsobilosti i „nerozumným 
zvířatům“ prostě nepatřičné.7

Samotná existence státu je pak dle Grotia – jak již naznačeno – odvoditelná 
z všeobecné nauky o společenství, kdy tento představuje vlastně souhrn veškerých 
svých členů. Jedná se tedy o nejobsáhlejší korporativně chápané sociální těleso, 
jemuž sice náleží summa potestas, jež však přesto nestojí mimo práva či nad ním. 
Jeho suverenita (a zde byl Grotius pochopitelně jednoznačně v opozici proti Bodi-
nově nauce) tak neznamená ani naprostou zákonodárnou moc, ani absenci vazby 
na nepsané a rozumem poznatelné přirozené právo.

Z tohoto důvodu by tak ani neměl existovat rozpor mezi státem a právem, a stát 
by naopak jako korporativní jednotka vždy měl být právním společenstvím, přičemž 
vláda by měla své úkoly plnit z pověření lidu (jako základ tohoto zmocnění nic-
méně Grotius ještě nepovažoval abstraktně chápaný institut společenské smlouvy). 
V tomto pojetí je tak stát svým občanům povinován vždy i právní ochranou (tak 
třeba válečné škody způsobené jednotlivci mají být hrazeny z jeho prostředků).8

Jak už zmíněno, nekončí Grotiova nauka o přirozeném právu ani u státu, nýbrž 
pokračuje už z podstaty světového křesťanského společenství nad jeho rámec dále, 
přičemž dává takto vzniknout i jeho pojetí mezinárodního práva, které opřené 
o přirozené právo všech lidí poznatelné rozumem platí i ve sféře práva válečného. 
Toto právo ovšem nechápe jako jakési pozitivní nadstátní a sankcemi opatřené 
právo, nýbrž jako řád založený na platných zvycích jednání mezi jednotlivými 
zeměmi a spočívající na consensus gentium. Bráno tedy do důsledků právě v oblasti 
válečného práva, ani válka není stavem prostým práva a zaplněným pouze násilím, 
i ona je právem regulovaným bojem.

Je ovšem třeba také říci, že jakkoliv byly tyto Grotiovy názory považovány 
v jeho době za novátorské, později se zdůraznila i jeho návaznost na dřívější 
tradici, ze které vycházel a která mnohé z jím vyzvednutého do působivé syntézy 
již také hlásala. Zejména je v této souvislosti zmiňován již sv. Tomáš Akvinský 
a Dante Alighieri, z pozdější doby pak nauka školy pozdní scholastiky ze španěl-
ské Salamancy. Obraz revolucionáře v myšlení tak byl celkově v průběhu dalšího 

7 HATTENHAUER, Hans, Evropské právní dějiny, s. 361.
8 Zajímavě se v tomto smyslu později vyslovil proti Grotiovi Rousseau viz MENGER, Christian-

-Friedrich, Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit, Heidelberg, 1981, s. 86.
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plynutí času významně pozměněn a doplněn i poukazem na mnohé v zásadě spíše 
konzervativní rysy jeho nauky.

Ani to však nemění nic na tom, že hned po svém vydání je jeho nejvýznamnější 
dílo odmítnuto zejména katolickými mysliteli pro svůj přílišný eklekticismus. 
Naopak je známo, že v protestantské oblasti zaznamenalo příznivý ohlas, a že 
dokonce švédský král Gustav Adolf měl při svých polních taženích jedno jeho 
vydání vždy u sebe, aby v něm mohl konzultovat svůj postup při řešení konkrétní 
válečné situace.9

A Švédsko vůbec hraje při utváření dalšího Grotiova osudu významnou roli, 
neboť po neúspěšném pokusu o návrat do vlasti se roku 1635 stává ve Francii jako 
švédský královský rada vyslancem této země. Tato jeho mise je však ve výsledku 
spíše neúspěšná, takže Grotius o deset let později sám požádá o odvolání z tohoto 
úřadu a odcestuje do Švédska. Když se pak odtamtud vrací lodí na německé území, 
dochází k jejímu ztroskotání, kdy Grotius sice toto lodní neštěstí přežije, ale brzy 
nato na následky vyčerpání 28. srpna 1645 v Rostocku umírá.

Jak již ale řečeno, ještě před smrtí se opět zabývá i otázkami náboženství 
a vztahu státu a církve, což je často při pohledu na jeho životní dílo neprávem 
opomíjeno, takže si to nyní v závěru tohoto textu připomeneme.

Grotiovo pojetí vztahu státu a církve
Právě doba jeho vyslaneckého pobytu v Paříži ve švédských službách je totiž i tím 
časem v jeho životě, kdy sepisuje své Komentáře ke Starému a Novému zákonu, 
které ovšem poprvé vycházejí až roku 1679 v rámci vydání jeho Opera Omnia 
Theologica. Grotius si jimi takto posmrtně získal i pověst vynikajícího vykladače 
Bible, byť jeho v zásadě smířlivý teologický přístup je přísně odmítnut jak od 
stoupenců luterské ortodoxie tak i nizozemských kalvinistů.

Jeho snaha o křesťanskou teologii v ekumenickém duchu je pak dobře patrná 
i v Traktátu o Antikristu z roku 1640, v němž odmítl tradiční protestantskou tezi 
o tom, že jej ztělesňuje papežství. I když i za tento spis je napaden svými protivníky, 
nevzdává Grotius ani potom svou snahu o smířlivé působení v Evropě stále ještě 
rozervané zejména náboženským konfliktem třicetileté války, jak o tom svědčí už 

9 MAIER, Hans, DENZER, Horst (eds.), Klassiker des politischen Denkens (1. díl Von Plato bis 
Hobbes), s. 195–197.
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název jeho další práce z roku 1642 Via ad pacem ecclesiasticam, ve které se snaží 
o překonání dogmatických rozporů mezi křesťanskými církvemi a nastolení unie 
všech křesťanů.

Pokud se pak přímo vztahu státu a církve dotýká, zabývá se jím Grotius už po 
svém návratu z Anglie v roce 1614 (spis je ovšem zveřejněn až roku 1646 – De 
Imperio Summarum Potestatum circa Sacra), přičemž opět zde zastává spíše hu-
manistická než přísně kalvinistická stanoviska. Samotná církev je přitom chápána 
jako výraz vrozené lidské touhy po sdružování, tedy též jako korporativní těleso 
založené na racionalisticky pojatém přirozeném právu, které však musí být pod-
řízeno širšímu politickému celku, jímž je stát.10

Podporuje tak i jeho blaho, neboť zejména vychovává ke zbožnosti, která je 
základem jak politické svornosti, tak i poslušnosti vůči vrchnosti. Stát má naopak 
zase dbát na její prospívání, tak aby mezi ní a jím nebylo rozporů, ale jednoty. 
Vedle viditelné církve však existuje i ta neviditelná, jež se týká autonomní oblasti 
lidské víry a svědomí (života v oblasti actiones internae), která má být ovšem od 
jakéhokoliv rušivého státního zásahu oproštěna. Dění ve sféře actiones externae 
týkající se viditelné církve je pak i vlastním objektem konfesního práva.

Toto spíše luterské pojetí vztahu státu a církve pak Grotius doplňuje konsta-
továním, že státu v něm náleží regimen constitutivum, zatímco církvi regimen 
directivum, kdy tento ovšem neznamená vrchnostenskou, nýbrž pouze poradní 
a doporučující „duchovní moc“. Jen díky přenesené delegaci ze strany státu tak 
církev vykonává prostřednictvím svých úřadů určitá vrchnostenská oprávnění 
(imperium inferius).

Svobodné uspořádání církevního života tak může dle Grotia existovat pouze 
v rámci státního zákonodárství, kdy jeho hranice vymezuje tak jako i v jiných 
případech pouze ius naturae a ius divinum. Jak jinak již naznačeno, snaha po hu-
manisticky založené toleranci v náboženských otázkách překračuje u Grotia i do 
úsilí o obnovu jednoty křesťanství (jež se s ohledem na situaci a vlekoucí se válečný 
konflikt jeho doby může zdát být velmi iluzorní), kdy se tak znovu vrací k otázce 
možné zastřešující instituce této snahy, a tím i k problematice papežství. Jeho roz-
hodčí pravomoci dříve sice přesvědčeně odmítal, nyní však přemýšlí o proměně, 
jež by takovouto jeho pozici umožňovala (tyto úvahy ovšem nelze chápat jako snad 

10 WOLF, Erik, Groβe Rechtsdenker, s. 292–293.
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vnitřní Grotiův příklon ke katolictví, ale spíše jako výraz inspirace křesťanskými 
postoji Erasma Rotterdamského).

I v této oblasti by tak nakonec mělo vzniknout jakési přirozené církevní právo 
společné na základě své poznatelnosti rozumem všem národům a použitelné do-
konce i pro nekřesťanská náboženská společenství (této problematice se ostatně 
věnoval i ve své práci zveřejněné roku 1642 – Dissertatio de origine gentium 
Americanorum).11

Souhrnně tak můžeme jistě konstatovat, že Hugo Grotius byl svým pojetím 
jednoty v rozdílnosti v náboženských otázkách nepochybně i jistým průkopníkem 
ekumenického hnutí, což je obzvláště obdivuhodné, uvážíme-li – a zdůrazněme to 
ještě jednou – v jaké době žil a v jak tíživé situaci Evropy své myšlenky odvážně 
a bez ohledu na následky vyjadřoval.

Resumé
Autor se ve svém článku zabývá osobností Huga Grotia (1583–1645), významného právní-
ho myslitele raného novověku, který je vyzvedáván především jako tvůrce racionalistické 
přirozenoprávní teorie. Méně je o něm ovšem již známo, že byl také hluboce věřícím 
křesťanem, který část svého životního díla věnoval i náboženské problematice a vztahu 
státu a církve. Prvá část textu je tak v této souvislosti věnována jeho životu, který byl 
významně poznamenán politickými a právě i náboženskými spory v rodném Nizozemí, 
jež Grotiovi dokonce vynesly trest doživotního vězení. Po útěku z něj pak dokončuje své 
nejvýznamnější životní dílo, ve kterém se v rámci pojednání o válečném právu významně 
zabývá právě i právem přirozeným a mezinárodním. V samotném závěru článku se autor 
věnuje i Grotiovým náboženským spisům (a také jeho názorům na vztah státu a církve), 
ve kterých se snažil – a to i v době tíživého konfliktu třicetileté války – o věroučnou tole-
ranci a obnovu jednoty křesťanů.

Summary
Hugo Grotius as Christian Thinker of His Time
In his article, the author deals with the personality of Hugo Grotius (1583–1645), important 
legal thinker of the early modern period, who is appreciated primarily as the creator of 
rationalist natural law theory. Less known about him is, however, that he was also a deeply 
believing Christian who devoted part of his life’s work to religious issues and the  relationship 

11 WOLF, Erik, Groβe Rechtsdenker, s. 294–298.
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between the state and the Church. In this context, the first part of the text focuses on his 
life, which was significantly influenced by political and even religious conflicts in his na-
tive Netherlands resulting in life imprisonment sentence for Grotius. After his escape, he 
completed his most important life work, in which he deals with natural and international 
law in the context of his treatise on the law of war. At the very end of the article, the author 
focuses on religious writings by Grotius (as well as his views on the relationship between 
the state and the Church), in which he sought – even during the difficult conflict of the Thirty 
Years’ War – faith tolerance and the restoration of Christian unity.

Klíčová slova: Hugo Grotius, přirozené právo, racionalismus, mezinárodní právo, vztah 
státu a církve
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Antonín Mandl, mučedník totality (1917–1972)

„Mandl byl člověk neobvyklého rozhledu a noblesního 
chování. Nedokážu si představit Mandla vzteklého, zá-
sadně se vyhýbal sporům. Nepamatuji se, že by někdy 
někomu řekl tvrdé slovo.“

P. Josef Petr Ondok, petrin
Mandlův spoluvězeň

V Genealogických a heraldických listech č. 4/2021, časopisu České genealogické 
a heraldické společnosti v Praze, nám velmi blízké, jsme rádi přečetli na s. 64 pu-
blikovaný článek Michala Vitanovského z Prahy nadepsaný Z vězení na pamětní 
desku. P. Antonín Mandl (1917–1972). Článek je doprovozen snímkem románského 
farního kostela sv. Václava v Praze na Proseku oživeným přítomností několika mi-
nistrantů a věřících, jakož i fotografií bronzové pamětní desky, osazené na kostele 
10. června 2021, s nápisem a osobním erbem:

Nápis na erbu zní: BRILLER ET RAYONNER LA VIE (Zářit a vyzařovat život).
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Životní příběh veliké osobnosti našeho národa kněze Antonína Mandla (1917–
1972), aristokrata ducha, který patřil v republice obnovené v roce 1945 k předním 
představitelům katolické obrody, je dostatečně znám. Byl zpracován v mnoha 
dílech našich historiků a kronikářů. Stačí vzpomenout poutavého líčení nejkom-
petentnějšího z nich, kterým byl Mandlův spoluvězeň P. doc. Josef Petr Ondok 
CFSsS (1926–2003) a jeho poutavá, přesná a s nenapodobitelným humorem se-
psaná kronika Muklovský Vatikán, která již dvakrát vyšla v nakladatelství CDK 
v Brně, naposledy v roce 2007, a kterou všem čtenářům co nejvřeleji doporuču-
jeme: pořiďte si ji!

Antonín Mandl byl jedním z představitelů Katolické akce v Arcidiecézi praž-
ské, díla, které od svého založení papežem Piem XI. v roce 1922 zapojovalo do 
vyznavačského života v katolické církvi laiky a zejména vzdělance v míře větší, 
než tomu bylo v dřívějších dobách, organizovalo přednáškovou činnost z různých 
oborů života, duchovní cvičení pro laiky, zapojovalo laiky do výuky náboženství 
ve školách, bylo předznamenáním dnešní kategoriální pastorace.

To bylo trnem v oku těm, jejichž konečným cílem byla likvidace veškerého 
náboženství. K mimořádně lstivým způsobům jejich boje proti víře patřilo založení 
organizace se stejným názvem, ale opačným zaměřením. Aby bylo usnadněno 
založit k 10. červnu 1949 tu falešnou, komunistickou stranou řízenou a kanonicky 
nikdy neuznanou „Katolickou akci“, považovali partajní vůdcové za nutné těsně 
předtím umlčet a ze světa odklidit dosud působící pravou Katolickou akci. Proto 
byl Anto nín Mandl několik hodin před založením nové „Katolické akce“ zatčen, 
krutě mučen a po osmnáctiměsíční vazbě ve vykonstruovaném procesu s olo-
mouckým biskupem Stanislavem Zelou a spol. odsouzen k trestu těžkého žaláře 
v délce 25 let. Vroubek měl již tím, že teologii absolvoval v Římě a na konci války 
sloužil v československé armádě ve Velké Británii. Propuštěn byl až po několika 
amnestiích, které se na něho nevztahovaly, v roce 1964. Ke kněžskému povolání 
byl státními orgány připuštěn až v roce 1968.

Proticírkevní „Katolická akce“ byla z iniciativy „šestky“ nejvyšších funkcio nářů 
KSČ založena v Obecním domě skupinou jejich agentů v čele s režisérem Národ-
ního divadla Ing. Ferdinandem Pujmanem. Pro nás kanonisty je to skutečnost tím 
smutnější, že Pujman byl zetěm kanonisty prof. Kamila Hennera (byť zesnulého 
již roku 1928). Věděl tedy, co dělá. Byl manželem Hennerovy dcery, spisovatelky 
povinné školní četby Marie Pujmanové, fanatické komunistky, tvůrkyně lživých 
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obrazů o sovětském Rusku jako ráji na zemi. Na štěstí ono hanebné hnutí s tak 
šalebným názvem, za jehož předsedu byl Pujman zvolen a na jehož zakládající 
schůzi bylo nahnáno 250 osob (v tom 68 kněží), během necelého jednoho roku 
samovolně zaniklo.

Na závěr bych rád zdůraznil, že Michal Vitanovský, autor článku v Genea-
logických a heraldických listech, je tvůrcem zobrazené bronzové pamětní desky 
na proseckém kostele svatého Václava. Do desky byl zakomponován osobní erb 
Antonína Mandla, který ve vězení vytvořil Mandlův spoluvězeň, heraldik Adolf 
F. Karlovský (1922–1995), původně odsouzený k trestu smrti (trest byl pozměněn 
na 25 let odnětí svobody).

Jiří Rajmund Tretera



5. leden 2022, Arcibiskupský palác v Praze, Trůnní sál: Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., 
dr.h.c., někdejší rektor Univerzity Karlovy, přijímá z rukou kardinála Dominika Duky, 
arcibiskupa pražského a primase českého, papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého, 
udělený Svatým otcem Františkem.

5th January 2022, Throne Hall of the Archbishop’s Palace in Prague: Professor Karel Malý, 
former rector of Charles University, takes over the Pontifical Equestrian Order of Saint 
Gregory the Great, given by Holy Father Francis, from Cardinal Dominik Duka, Archbishop 
of Prague, Primate of Bohemia.

Foto Vladimír Šigut
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Jeden problematický titul z oblasti vězeňství 
a potřeba postpenitenciární kategoriální pastorace

Jiří Rajmund Tretera

Dostal se nám do rukou paperback JAK PŘEŽÍT KRIMINÁL aneb jak žít mezi 
vlky, jehož autor se jmenuje Jiří Otakar a který vydal zapsaný spolek Pendulum 
v Praze roku 2015. Kniha nás velice zaujala jako vhled do současného vězeňského 
života napsaný autorem jistě dobře informovaným, neboť sám patřil mezi odsou-
zené a o svých zážitcích z vězení dnešních dob vypráví.

Jedním z autorových záměrů je vysvětlit trestancům, kteří se do vězení dosta-
nou, jak jednat, aby si oprávněná omezení i zbytečná trápení, která je ve vězení 
čekají, vlastním přičiněním a nerozumným jednáním nezhoršovali. Ať v konfron-
taci s aplikací vězeňského řádu úředními osobami, nebo tím, čím vším se týrají 
spoluvězňové navzájem. Podrobuje ostré kritice téměř všechny aktéry vězeňské 
služby od ředitelství věznice a vězeňské stráže až po lékaře a psychology.

Jedinou oblast, kterou chválí (na několika místech), je duchovní služba 
ve věznicích, tedy služba vězeňských kaplanů i kaplanek, a doporučuje vězňům 
i vězeňkyním, aby ji hojně využívali. Samozřejmě nejen ve věcech výslovně 
duchovních.

Jiným jeho evidentním záměrem je pokus o prevenci recidivity. Všímá si, že 
mnozí odsouzení se téměř se železnou zákonitostí do vězení zase vracejí, i když 
to jistě není místo nikomu příjemné. Hledá důvody zvláště v obtížné situaci, v níž 
se propuštění nalézají, tedy v nedostatku pomocné ruky ze strany veřejnosti. 
Naznačuje, že v této oblasti on sám a někteří další jedinci, zejména Mezinárodní 
vězeňské společenství, z. s., nějakou činnost vyvíjejí. Ale je nepochybné, že je tuto 
činnost zapotřebí ještě podstatně rozšířit jak kvalitativně, tak co do záběru na počet 
propuštěných, jimž se této pomoci dostane.
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Pro církve, vězeňskou správu a zákonodárce z toho plyne potřeba
1. personálně rozšířit počet vězeňských kaplanů a kaplanek, zejména těch, kteří 

pracují na plný úvazek,
2. posílit veškerou kategoriální pastoraci církví i zapsaného spolku Vězeňská 

duchovenská péče ve věznicích,
3. vytvořit a zajistit mnohem účinnější postpenitenciární péči než dosud, organi-

zovanou a smluvně zajištěnou, za účasti další skupiny odborníků z církevních 
kruhů, kteří by se tomu věnovali.
Na závěr trochu kritiky k námi právě přečtené knize. Mnozí jsme došli k těmto 

závěrům:
Předně: autor používá různá vulgární slova až příliš často. Chce se zalíbit svým 

vězeňským čtenářům? Nebo sám už propadá koprolálii jako chorobě? Nemohlo 
by toho líčení kolem vyměšování a autoerotických scén a vůbec sexu ve vězení 
být trochu méně?

Za druhé: užitečné je užívání slangu, který je tu a tam (zřídka) i vysvětlen 
(přetlumočen), ale většina čtenářů tápe a těžko si domýšlí. Tedy neměly by být 
slangové výrazy, které se vyskytují v knížce na každé stránce mnohonásobně, vy-
světleny nejen občas a jenom některé, ale všechny (zpočátku snad i opakovaně)? 
Nebo přidat slovníček vězeňského slangu?

Text je částečně převzat z periodika Společnosti pro církevní právo 
Zrcadlo církve č. 1/2022/1.



Jiří Rajmund Tretera: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají… 73

Jiří Rajmund Tretera: Ukončete návštěvy, 
dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí 

z nemocničních sálů a předsálí

Knižnice církevního a konfesního práva, Svazek 3,  
Společnost pro církevní právo, Praha, 2022, 194 s.

ISBN 978-80-906501-2-1, ISSN 2464-8558.

Recenzovaná monografie je milá bílá knížka středního rozsahu, s modrým nápisem, 
v brožované vazbě. Jde o třetí svazek Knižnice církevního a konfesního práva vy-
dávané Společností pro církevní právo od roku 2016. Věnuje se vysoce aktuálnímu 
tématu: postavení pacientů v českém zdravotnictví v českých zemí od roku 1906 
až do podzimu 2020. Jde o velice živou formu vyprávění skutečností z vlastního 
života, tedy o literaturu faktu, a současně eseje vysoké literární hodnoty. Osmnáct 
balad a romancí jsou nejen příběhy ze života, které prožil autor, resp. v prvních 
dvou případech jeho matka a otec. Dříve či později s tématikou této knížky přijde 
do kontaktu většina lidí, respektive mnohdy již dávno přišla.

Často se setkáváme s jejich kritickým pohledem. Ale obvykle se každý po návra-
tu z nemocnice snaží na vše zapomenout. Málokdo má odvahu svěřit se veřejnosti 
se svými zkušenostmi písemně. Co kdyby mi to ti doktoři a sestry jednou ještě 
spočítali v budoucnosti! Symptom strachu, který ovládal společenské vědomí celou 
dobu totality 1948–1989, nevyprchal, žije s námi dále i v naší svobodné společnosti.

Je předností této drobné, ale velmi zajímavé a potřebné reportáže ze života její 
pravdivé a odvážné vidění, snaha zasadit se o nápravu a sdělit, že máme společné 
prožitky. Chce vytvářet podklad pro humanizaci našeho současného zdravotnictví.

Autor uvozuje své pojednání úryvkem z humoristického románu Zdeňka Jirot-
ky Saturnin, jenž se hned po svém prvním vydání z roku 1942 stal bestsellerem. 
Citovaný úryvek je ze 4. vydání uvedeného románu z roku 1948, tedy z doby po-
sledních dnů svobody tisku v poválečném Československu. Je do souboru zařazen 
jako Balada úvodní Nemocnice jako past. Pan správce má své předpisy. Vybraný 
úryvek Jirotkova evergreenu je vlajkovou lodí celé monografie a je často citován 
v ostatních baladách a romancích.
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Příběh úvodní balady se odehrává ve 40. letech dvacátého století a je humorným 
zachycením bláznivé konversace mezi dvěma skupinami lidí: na jedné straně paci-
entem s úrazem na noze a jeho sluhou panem Saturninem, na druhé straně sestrou, 
lékařem, šoférem sanitního vozu, vrátným a ředitelem nemocnice. Místem, kde se 
fiktivní příběh odehrává, je ošetřovna nějaké malé provinční nemocnice. Citovaný 
autor Zdeněk Jirotka lehkým způsobem podává kritiku poměrů, v nichž nad ro-
zumem vítězí stupidně vytvářené předpisy nemocnic. Román podává v prorocké 
zkratce všechny společenské neduhy, jimiž bylo záhy po sepsání díla české zdra-
votnictví postupně napadeno, nejprve v době komunistické totality (1948–1989), 
kdy principy lidství byly suspendovány ve všech oblastech, tak i v dnešní svobodné 
společnosti (1990–2022), v níž zásadní roli ve zdravotnictví hrají stále se točící 
velké peníze a odstrčení pacienta do role pouhého předmětu vědeckého výzkumu 
a čísla mezi ekonomickými položkami.

Na vlajkovou loď navazuje 18 příběhů ze života, jejichž autorem je P. profesor 
JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP. Začínají zákrokem v nemocnici v pražské čtvrti 
Vinohrady, kdy se lékařské konsilium rozhodlo někdy kolem roku 1906 zlomit 
malému děvčátku záměrně holenní kosti na obou nohou, a tím vyzkoušet tehdejší 
vědeckou teorii, že to povede k zesílení slabých nohou. Malým děvčátkem, na kte-
rém byl proveden ten nesmyslný pokus, je autorova matka. Dílo končí osmnáctou 
baladou, která se odehrává v listopadu 2020 v téže nemocnici již za koronavirové 
krize, v níž trpícím protagonistou s chorobou močových cest je autor sám.

Autor Jiří Rajmund Tretera zdůrazňuje, že všech osmnáct jím ztvárněných 
balad je přesným otiskem prožitých příběhů, bez nadsazování a literární licence. 
První dvě balady jsou ze vzpomínek jeho rodičů a sahají i do vzdálenější minulosti, 
dalších šestnáct jsou autorovy osobní vzpomínky z let 1947–2020.

Autorovy reportáže patří jednoznačně k literatuře faktu. Celý text je podán 
formou, jíž nelze upřít umělecké kvality a která lehce uvádí čtenáře do situací, 
které jsou v životě běžné, ale velmi obtížně se o nich vypráví. Občasné humorné 
nadlehčení přináší dílu čtivost a seznamuje plasticky čtenáře se situací, do níž 
může snadno upadnout. Pokud se čtenáři tak už stalo, může si odlehčit souzněním 
s autorovou kritikou a společným vyjádřením rozhořčení nad všemi nedostatky, 
s nimiž se ve zdravotnictví setkal.

K autorovu osobitému stylu patří, že si pro své reportáže ze života zvolil poně-
kud snový název Balady a romance, který do české literatury zavedl Jan Neruda 
(1834–1891). Ani onen klasik české literatury nepoužíval uvedených slov v jejich 
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přesném literárním významu, ale jako básnické nadpisy něčeho, co současně může 
zarmoutit i potěšit, být tématikou nesmírně vážnou, a naopak téměř komickou. Au-
tor našich nových Balad a romancí uvádí, že zcela vědomě a s velkým rozmyslem 
si název Balady a romance od Jana Nerudy vypůjčil.

Myšlenku na to, jaký lék nalézt na současné neduhy v poskytování zdravotnické 
péče, ponechává autor do značné míry otevřenou. Jeho literární počin jako by přímo 
vybízel čtenáře, aby sami přemýšleli, jak nedostatky, které musí nutně dříve či 
později sužovat většinu obyvatel, řešit. Ano, jak se sami mohou nápravy účastnit.

V úvodu své knihy sám nabízí čtyři cesty nápravy:
1. Rozšířit počet nemocničních kaplanů a kaplanek v úplně všech nemocnicích 

a zajistit jejich nepřetržitou službu po 24 hodin.
2. Využít rozšíření možností, které dává papežské motu proprio Spiritus Domini 

z 10. ledna 2021, aby co nejvíce mužů i žen z řad katolických laiků vedle svého 
zaměstnání přijalo službu akolyty a vykonávalo ji společně s kaplany a vedle nich 
ve všech nemocnicích. Tuto neplacenou službu akolytů mohou vykonávat lékaři, 
zdravotní sestry, ošetřovatelé a veškerý personál nemocnic.

3. Ještě více zdůraznit výuku zdravotnické etiky na všech lékařských fakultách 
a zavést ji i do středních zdravotnických škol. Učit všechny zdravotníky, že na 
prvním místě je pacient, a teprve na druhém zájem vědeckého výzkumu, kariéry 
zdravotníka a peněžního zisku nemocnice.

4. Péči nemocničních kaplanů jak o věřící pacienty, tak o každého, kdo si jejich 
službu nasloucháním a přítomností vyžádá, zajistit po legislativní a smluvní stránce. 
K tomu jsou v úvodu knížky vyzváni zástupci státní zdravotnické správy, předsta-
vitelé církví na národní i místní úrovni, ale zejména také a v první řadě soukromí 
majitelé nemocnic. K tomuto smluvnímu zajištění nutno připojit i organizační za-
bezpečení služby akolytů obojího pohlaví.

Iniciátorem sepsání této nové knihy je Sdružení pro podporu humanizace zdra-
votnictví, které spolu s dalšími třemi odbornými sekcemi založila naše již 550člen-
ná Společnost pro církevní právo. Protože většina nyní publikovaných balad vyšla 
již v pokusné, kratší formě ve čtrnáctideníku Zrcadlo církve, využil autor mnoha 
ohlasů, dopisů čtenářů Zrcadla církve i členů Sdružení pro podporu humanizace 
zdravotnictví k rozšíření a přeformulování jednotlivých balad. Takže to, co čtenář 
dnes dostává do rukou, je dílem novým, ne zcela totožným s tím, co četl v Zrcadle 
církve. Několik balad je přidáno zcela nově.

Záboj Horák



5. říjen 2021: liturgický průvod po skončení mše svaté k zahájení nového akademického 
roku ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlovu mostu.

5th October 2021: liturgical procession at the close of the Holy Mass to the beginning of the 
new academic year in the student Church of the Holy Saviour by Charles Bridge in Prague.

Foto Jakub Nagy
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Revue de Droit Canonique, Tome 69/2

Université de Strasbourg, Strasbourg, 2019, ISSN 0556–7378.

The Church Law Society has been cooperating for more than twenty years with 
one of the world’s leading centres for the teaching and research of canon and reli-
gion law, located at the University of Strasbourg. The first meeting of colleagues 
from the Czech Republic and Alsace took place as part of the Second European-
Ameri can Conference, organized in June 1999 by Professor Gerhard Robbers at 
the University of Trier.

In 2000, the chairman of the Society, Professor Jiří Rajmund Tretera, visited 
Professor Francis Messner, head of the Strasbourg centre, director of the Religion 
Law Department of the French Academy of Sciences and Professor at the Robert 
Schuman University in Strasbourg. He also met the then editor-in-chief of the 
Revue de Droit Canonique, published by the University of Strasbourg, which was 
Dr Jean Werckmeister (1947–2011) and arranged with him the exchange of the 
journals Revue církevního práva/Church Law Review, published by the Church 
Law Society in Prague, and Revue de Droit Canonique, which is still ongoing.

Revue de Droit Canonique (RDC) is the oldest French scientific periodical on 
canon law. It was founded in 1951 by Professor Jean Bernhard and today it is led 
by Professor Marcel Metzger and Professor Marc Aoun as editor-in-chief. RDC 
is characterized not only by the highly professional content of its articles in the 
fields of canon and church law, religion law, and the law of religious communities 
(especially Jewish law) and the legal history of churches, but also by beautiful 
graphic design.

In the issue no. 69/2, 2019, which we received, there are even colour pictures 
in several articles, which make the text even more interesting.

The first article in issue no. 69/2 An Orthodox Consideration on the Legislative 
Work of Pope Francis by Grigorios D. Papathomas focuses on the legislative acts 
presented by Pope Francis in the first five years of his pontificate. The legislative 
work of Pope Francis being so large, the author of the paper deals mainly with 
two fields: Marriage and Family and Ecclesial Synodality. The first field represents 
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the inner matter of the Church, whereas the latter one influences primarily Catholic 
Church relationship with other Churches.

In his study Rethinking the Governance of Catholic Parishes Benoît Pigé 
analy ses the different possible approaches to the parish governance. On the diocese 
of Poitiers the author demonstrates a ‘model where the priest loses his office of 
curé (in the sense of leader) of the parish to become guarantor of the Catholic 
communities’ communion in the diocesan Church’.

When the first lockdown in France ended in May 2020, the gathering in the 
places of worship still remained prohibited. The attitude of French bishops towards 
the restrictions differed. Some bishops permitted private masses in small circles, 
some did not. Article The Church in France Faced with the Prohibition of Gath-
erings in Places of Worship on Sanitary Grounds: the Question of Mass at Home 
by Pierre-Marie Berthe evaluates this contemporary practice and its problematic 
aspects.

Christian Wehking’s study on Sunday Rest and Its Evangelical Perception 
During the Period of the Reformation. A FrancoGerman Approach to the Sources 
About the ‘Dies Domini’ reflects the changes in observance of the Lord’s Day Rest 
(i.e. the Sunday Rest and the participation in Sunday Mass) since the 16th century. 
The author emphasizes the importance of this living tradition of the Church also 
in the field of ecumenical dialogue.

In Christ and the Adulterous Woman: A Legal Approach François Gendron 
demonstrates that the origin of the legal principal which forbids the use of courts 
for purposes contrary to justice can be traced down in the story of merciful Jesus 
and the woman taken in adultery.

The last two papers concern with the manuscripts: Canon Law Manuscripts 
of the Abbey SaintMartial of Limoges (9th–11th Century) by Laura Viaut and 
The Production of the Manuscripts of Gregorius IX’s Decretales in Italy. Some 
Peculiarities in the History of the Book by Frédérique Cahu.

Jakub Nagy/Záboj Horák
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Vyšehrad, Praha, 2021, 336 s., ISBN 978-80-7601-411-4.

Kniha Odvaha ke svobodě představuje ojedinělý knižní rozhovor mezi publicistou 
Josefem Beránkem a profesorem Janem Sokolem, významným českým filosofem, 
pedagogem, spisovatelem a překladatelem, od jehož úmrtí uplyne v únoru tohoto 
roku právě jeden rok.

Čtenář je formou otázek a odpovědí seznámen s pozoruhodným životním příbě-
hem profesora Sokola. Zdaleka se však nejedná jen o jakési patetické vzpomínání. 
Naopak. Vyprávění je zasazeno do kontextu dějinných událostí, protknuto diskusemi 
na témata z oboru filosofie, teologie, antropologie či politiky. Samozřejmostí je i za-
myšlení nad problémy současného světa. Vše je podáno velmi poutavým a běžnému 
čtenáři srozumitelným jazykem a doplněno dobovými fotografiemi.

Kniha je rozdělena do šestnácti kapitol. Začíná krátkou zmínkou o Sokolově 
mládí, vyučení se na zlatníka, získání práce programátora ve Výzkumném ústavu 
matematických strojů a založení rodiny s manželkou Františkou Patočkovou, dcerou 
filosofa Jana Patočky.

Jan Sokol se v předlistopadové době mimo své oficiální zaměstnání věnoval 
mnoha aktivitám. Jakožto znalec světových i klasických jazyků se podílel na 
ekumenickém překladu Bible. Účastnil se bytových seminářů, nebo je přímo po-
řádal. Spolu s dalšími vzdělanci studoval filosoficko-teologické texty významných 
myslitelů a živě o nich diskutovali. Jeden ze seminářů byl věnován Nietzschemu. 
„V té skupině bylo dost křesťanů a zabývat se Nietzschem bylo jakési koncilní 
vykročení do dialogu s největším a nejchytřejším odpůrcem křesťanství. Když 
tady naše křesťanství obstojí, nemáme se čeho bát“ (s. 236).

Na jiném bytovém semináři spolu s bohoslovci četl řecký Nový zákon. Na 
dalším semináři, tzv. kecandě, účastníci společně četli a vykládali knihy. Čtenáře 
jistě zaujme i Sokolovo působení v Díle koncilové obnovy (1968–69) či okolnosti 
sepsání Charty 77 a postupného získávání podpisů na tomto slavném dokumentu.

Po Sametové revoluci mohl Jan Sokol konečně působit v akademické sféře 
a svobodně bádat, učit a publikovat. Přednášel filosofii, antropologii a religionis-
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tiku na Pedagogické fakultě a na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 
2000 na Fakultě humanitních studií, kterou spoluzaložil a záhy byl zvolen jejím 
prvním děkanem. V roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor filosofie výchovy.

V knize popisuje rovněž své politické působení v 90. letech či neúspěšné uchá-
zení se o úřad prezidenta republiky. Zamýšlí se nad filosofickými tématy jako je 
otázka svobody člověka, udržitelnost tradičního modelu rodiny v současné společ-
nosti či výchova dětí. Dotýká se též aktuálních politických témat i otázek spojených 
se současnou pandemií.

Častý motiv a námět k zamyšlení představují v recenzované knize biblické 
texty, zvláště evangelium. Jako ukázku lze uvést odpověď Jana Sokola na otázku, 
zda je výzva evangelia opravdu pro všechny lidi bez rozdílu, i pro lidi svázané 
strachem: „Evangelium, zdá se mi, může člověka skutečně zbavit existenciálních 
strachů a zoufalství, vyžaduje to ovšem určité úsilí. Tradice mluví o milosti Boží 
a myslí tím něco podobného. První krok, řekl bych, je učit se dívat a vidět ty 
obyčejné, každodenní zázraky, od pampelišky na ulici až po novorozené dítě. 
Druhý krok by byl zbavovat se toho moderního bludu, že jsme každý svým bohem. 
To se v novověku chápalo jako velké osvobození, ačkoliv je to jen velká pitomost. 
Člověk není pánbůh, tuhle představu nemůže ve zdraví přežít. Člověk je ve službě, 
říkávám, a nemá odpovědnost za všechno. Když začne mít problémy se sebou, měl 
by se zmenšit jako ten Chestertonův trpaslík. A teprve jako trpaslík začne vidět ty 
skutečné problémy, s nimiž by snad mohl i něco udělat“ (s. 286).

V celém textu vyniká Sokolova mimořádná schopnost hovořit o složitých téma-
tech jednoduše a srozumitelným způsobem. To činí recenzovanou knihu vhodnou 
pro čtenáře z řad široké veřejnosti a může umožnit bližší seznámení se s někte-
rými tématy z oborů filosofie, náboženství, religionistiky či dalších příbuzných 
věd. K tomuto účelu zajisté poslouží i texty, jež jsou zařazeny v závěrečné části 
knihy, obsahující některé myšlenky pana profesora na téma Věda a matematika, 
Filosofie – antropologie, Společnost, peníze a právo či Bible a naděje. V závěru 
knihy nalezneme stručný životopis Jana Sokola a seznam jeho knižních publikací.

Knihu Odvaha ke svobodě lze jednoznačně doporučit všem zájemcům o bližší 
seznámení se s životním osudem a myšlenkami jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých křesťanských myslitelů. Ne nadarmo byla recenzovaná kniha označena jako 
jeden z předních titulů roku 2021.

Jakub Nagy
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Sborník z konference

Masarykova univerzita, Brno, 2021, 74 s., ISBN 978-80-210-8637-1 (online).

27. brněnská mezinárodní konference Církev a stát, pořádaná 15. září 2021 Katedrou 
ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společností 
pro církevní právo ve sborovně uvedené fakulty, byla jako vždy místem setkání, úvah 
a živých diskusí nad aktuálními otázkami z oblasti konfesního práva.

Jednání bylo rozděleno do dvou bloků. První blok se týkal duchovní péče ve 
zdravotnictví, na železnici a v hasičských záchranných sborech, druhý blok byl 
věnován majetkovému vyrovnání s náboženskými společenstvími. Konferenční 
příspěvky jsou součástí sborníku Církev a stát 2021. Sborník je zahájen předmluvou 
dr. Jaroslava Benáka, hlavního organizátora konference, a obsahuje sedm statí.

První příspěvek sborníku představují Podněty pro duchovní péči v nemocni-
cích od prof. Jiřího Rajmunda Tretery. Autor vyzdvihuje důležitost duchovní péče 
v nemocnicích jako služby přítomností a naslouchání všem, kdo o to stojí a kdo to 
potřebují. Vedle úlohy nemocničních kaplanů a jejich pomocníků autor poukázal 
na službu akolyty, jež byla na základě motu proprio Spiritus Domini z 10. ledna 
2021 svěřena též ženám a kterou může vykonávat kdokoliv z nemocničního perso-
nálu, od ředitele, přes lékaře, po sestry. Ke svému příspěvku prof. Tretera připojil 
osobní vzpomínku na nedávnou hospitalizaci s názvem Balada třetí: ukončete 
návštěvy, dveře se zavírají, kterou kriticky přiblížil stávající situaci v českém 
zdravotnictví. Na závěr uvedl svá doporučení a podněty ke změnám.

Ve druhém příspěvku s názvem Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních 
v USA popisuje JUDr. Tomáš Tuza, advokát a doktorand Katedry právních dějin 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, historický vývoj kaplanské služby v ne-
mocnicích v USA a základní právní a etické principy vzdělávání osob připravu-
jících se na výkon kaplanské služby. Uvádí přehled organizací, které se tomuto 
vzdělávání věnují, a vyzdvihuje stoletou tradici působení kaplanů v amerických 
zdravotnických zařízeních.
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Následuje příspěvek Kategoriální pastorace. Zkušenost pastorační služby 
nemocným v pandemii (nemocniční kaplani) řeholní sestry Františky Jany Ma-
jerčíkové, ve kterém autorka, nemocniční kaplanka, seznamuje čtenáře se svými 
osobními zkušenostmi s působením v několika brněnských nemocnicích, s vý-
vojem přístupu nemocnic ke kaplanství v průběhu epidemie i se samotnou náplní 
služby nemocničního kaplana.

Článek doc. Záboje Horáka Duchovní péče o příslušníky policie, hasičských sbo-
rů a osoby postižené katastrofami v České republice představuje důkladné uvedení 
do problematiky poskytování duchovní péče ve prospěch příslušníků Integrovaného 
záchranného systému i jednotlivých obětí mimořádných situací, jako jsou povodně, 
požáry, větrné smrště, závažné dopravní nehody (na silnicích, železnici a v letectví) 
či teroristické útoky. Autor se zabývá pojmem Integrovaného záchranného systému, 
jeho složkami, uvádí zásady poskytování duchovní péče pro jejich příslušníky 
i oběti a postižené. Připomíná mezery ve stávající právní úpravě, zejména absenci 
dohod uzavíraných mezi státem a církvemi či jejich sdruženími. Tato absence je 
vnímána jako nedostatek zájmu politiků a státních úředníků o důležitou oblast po-
moci všem lidem, věřícím i nevěřícím, a jasným znamením, že standard náboženské 
svobody v České republice není dosud na dostatečné úrovni, ba dokonce je pod 
úrovní většiny zemí Evropské unie a euroatlantické civilizace vůbec.

Na předešlý příspěvek vhodně navazuje stať docenta Jiřího Dvořáčka Nádražní 
misie ve Spolkové republice Německo. Autor v ní seznamuje s historií, činností, 
strukturou a financováním Nádražní misie, tj. křesťanské neziskové organizace, 
která poskytuje cestujícím duchovní a praktickou pomoc, a to na více než stovce 
nádraží po celém Německu.

Šestým příspěvkem je referát P. Mgr. ICLic. Davida Kučerky OCr Možnosti 
ochrany účelu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, v plat-
ném znění, ze strany oprávněných osob. Na příkladu dvou kauz autor poukazuje na 
zdlouhavý proces vyřizování nároků plynoucích ze zákona o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi, zmiňuje možnost obrany oprávněných 
osob a zdůrazňuje, že restituční zákony mají být interpretovány ve vztahu k resti-
tuentům co nejvstřícněji a v duchu snahy o zmírnění následků spáchaných křivd, 
jak to ostatně připomněl sám Ústavní soud České republiky.

Poslední příspěvek recenzovaného sborníku pojednává rovněž o majetkopráv-
ních otázkách. Je jím článek JUDr. Ronalda Němce, advokáta, na téma Kontrola 
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majetku církví ze strany České republiky a odpovědnost biskupa při správě resti-
tučního majetku. Autor se v něm zamýšlí nad povahou církevního majetku, jeho 
správou a nakládáním s ním, i nad právní odpovědností biskupů a jejich zástupců.

Sborník příspěvků z konference Církev a stát 2021 vyšel zatím v elektro-
nické podobě, na odkazu: https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2021/
cirkevastat2021.pdf.

Jakub Nagy



Vánoce 2021: z půlnoční mše svaté v kostele Všech svatých ve Stříbře.

Christmas 2021: Midnight Mass in the Church of All Saints in Stříbro.

Foto Štefan Bodor
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Biblické hodiny nejen pro právníky pokračují
Biblické hodiny jsou poměrně novou formou bohoslužby a křesťanského vzdělá-
vání, vznikající v průběhu 19. století. Tato podoba setkávání nad výkladem bib-
lických textů má hluboký liturgický i katechetický význam, leč její hlavní smysl 
je jednoduchý – vzdělávat širokou veřejnost ve znalosti Bible. K tomu mohou 
výborně posloužit Biblické hodiny nejen pro právníky, které jsou velice vhodným 
pramenem užívaným ve vědeckém semináři Právo a Bible na Katedře právních 
dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od ledna 2021 jsou umisťovány na 
webu a YouTube kanálu SPCP.

Zasedal pracovní výbor Společnosti pro církevní právo
Dne 29. prosince 2021 zasedal formou on-line videokonference pracovní výbor 
SPCP. Vzhledem k tíživé finanční situaci, která je způsobena snížením příspěvků 
veřejných sponzorů a očekávaným zvýšením výrobních nákladů Revue církevního 
práva v roce 2022, rozhodl pracovní výbor SPCP o zvýšení členského příspěvku na 
500 Kč nebo 20 € ročně, resp. 250 Kč nebo 10 € ročně pro důchodce a studenty bez 
příjmů. Předplatné odběratelů Revue církevního práva, kteří nejsou členy SPCP, 
činí 600 Kč nebo 25 € ročně. Změny jsou účinné od 1. ledna 2022.

Místní skupina v Českých Budějovicích založena
Pracovní výbor SPCP na svém zasedání dne 29. prosince 2021 rozhodl, že zaklá-
dá ke dni 1. ledna 2022 místní skupinu Společnosti pro církevní právo v Českých 
Budějovicích. Předsedou místní skupiny v Českých Budějovicích byl jmenován 
JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M., z Českých Budějovic.

Zasedaly redakční rady periodik SPCP
Dne 29. prosince 2021 se uskutečnila porada redakčních rad periodik SPCP, tj. od-
borného vědeckého časopisu Revue církevního práva, a popularizačních časopisů 
Zrcadlo církve a Church Reporter. Šéfredaktor J. R. Tretera informoval o jmeno-
vání Mgr. Jakuba Nagye do funkce výkonného redaktora všech periodik ke dni 
1. září 2021 a představil novou politiku redakce zařazovat do Revue církevního 
práva častěji články a další texty v angličtině vedle textů českých a slovenských.
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Návštěva starostky obce Prostiboř u Tachova
Dne 21. prosince 2021 navštívila předsedu Místní skupiny Společnosti pro církevní 
právo ve Stříbře Bc. Františka Kratochvíla starostka obce Prostiboř paní Barbora 
Nováková. Poděkovala za knihu Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, uspořádanou 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doc. Zábojem Horákem a dr. Petrou 
Skřej pkovou. Na titulní straně Pocty je fotografie kostela sv. Mikuláše v Prostiboři. 
Prostiboř náleží do farnosti Kladruby u Stříbra, kterou spravuje společně s farností 
Stříbro člen SPCP P. Miroslav Martiš.

Gratulace členům SPCP
Dne 29. dubna 2021 byl doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., z Katedry římského, 
kanonického a církevního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slavě prezidentkou Slovenské republiky jmenován profesorem v oboru římské právo.

Dne 16. prosince 2021 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy diser-
tační práci Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na 
československou retribuci Mgr. Jan Beránek, člen pracovního výboru SPCP a její 
dlouholetý knihovník, dosavadní interní doktorand v oboru světových právních 
dějin na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Dne 28. prosince 2021 oslavil své 60. narozeniny Mons. ICDr. PaedDr. Marián 
Feduš, Ph.D., soudce Diecézního církevního soudu Biskupství brněnského.

Dne 30. prosince 2021 oslavil své 90. narozeniny JUDr. Ing. Jiří Slivkanič 
z Prahy, emeritní pracovník podniku zahraničního obchodu Motokov.

Dne 4. ledna 2022 oslavil své 50. narozeniny Ing. Dalibor Auf, Ph.D., z Tach-
lovic západně od Prahy, redaktor.

Dne 21. ledna 2022 oslavil své 85. narozeniny RNDr. Vladimír Roskovec, 
CSc., z Prahy, přední český školský teoretik a organizátor, emeritní ředitel Vyšší 
odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK a náměstek ministra 
školství Jana Sokola, v současnosti člen vědecké rady Evangelické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy a redakční rady časopisu Universum, který vydává 
Česká křesťanská akademie v Praze.

Dne 22. ledna 2022 oslaví své 65. narozeniny doc. JCDr. František Čitbaj, 
PhD., kněz Řeckokatolické eparchie Košice, dlouholetý vyučující kanonického 
práva na Řeckokatolické teologické fakultě Prešovské univerzity v Prešově, autor 
oficiálního překladu Kodexu kanonického práva katolických církví východních 
(CCEO) do slovenštiny.
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Dne 11. února 2022 oslavil 65. narozeniny Václav Steinocher z Netolic, výprav-
čí, varhaník, majitel hospodářství, člen farní rady, zakládající člen naší Společnosti.

Dne 12. února 2022 oslavil 75. narozeniny JUDr. ThMgr. Milan Kopřiva, soudce 
ze Zlína, zakládající člen naší Společnosti.

Dne 15. února 2022 oslavila své významné narozeniny paní Jitka Jindráčková 
z Prahy, zakládající členka SPCP, autorka mnohých názorných pomůcek pro výuku 
církevního práva na pražské právnické fakultě.

Emeritní rektor univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., 
obdržel papežské vyznamenání
Dne 5. ledna 2022 obdržel v Praze prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., právní 
historik, emeritní rektor Univerzity Karlovy a čestný člen Společnosti pro církev-
ní právo, Řád sv. Řehoře Velikého. Vyznamenání, udělené papežem Františkem, 
předal oceněnému Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, při 
slavnosti v Trůnním sále Arcibiskupského paláce v Praze.

Kardinál Duka ve svém projevu připomněl jak velké vědecké a pedagogické 
zásluhy prof. Malého, tak jeho zásadní podíl na obnově studia teologie v českých 
zemích po roce 1989, zvláště na inkorporaci tří teologických fakult do Univerzity 
Karlovy v roce 1990. Prof. Malý se o obnovu teologického studia zasazoval jako 
předseda Rady vysokých škol, prorektor a rektor Univerzity Karlovy.

Účastníky slavnostního aktu byli syn vyznamenaného prof. RNDr. Petr Malý, 
DrSc., který je profesorem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 
a jeho vnuk Pavel Malý. Univerzitu Karlovu zastupoval její rektor prof. MUDr. 
Tomáš Zima, DrSc., a prorektoři prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., a prof. PhDr. Ing. 
Jan Royt, Ph.D., DSc. Dalšími účastníky byli JUDr. Martin Foukal, místopřed seda 
Jednoty českých právníků a předseda jejího pražského sdružení, a JUDr. Jan Ko-
tous, emeritní kancléř Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě, oba zastupující 
žáky prof. Malého.
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Zpráva o úmrtí kolegy dr. Václava Valeše
Dne 5. ledna 2022 zemřel JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D., narozený roku 1979, 
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a pracovník její Ka-
tedry právních dějin. Vystudoval rovněž Katolickou teologickou fakultu Univerzity 
Karlovy. V minulosti působil ve vedení Sdružení laiků sv. Dominika jako provinční 
představitel. Po určitou dobu byl členem Společnosti pro církevní právo a vyučoval 
také na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době praco-
val na Západočeské univerzitě v Plzni a v právním oddělení Královské kolegiátní 
kapituly premonstrátů na Strahově. Ve své vědecké a pedagogické práci se věnoval 
konfesnímu a římskému právu a právním dějinám, zejména bavorským. Je autorem 
učebnice Konfesní právo, průvodce studiem, pro potřeby studentů plzeň ské práv-
nické fakulty. Se svou kolegyní JUDr. Alexandrou Bejvančickou napsal navazující 
přehled konfesního práva a s JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., je autorem Komen-
táře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 
 Pohřební mše svatá se slavila 17. ledna 2022 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
na Strahově a následujícího dne byl uložen do rodinného hrobu v Ledcích.

R. I. P.

Jakub Nagy
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From the Church Law Society

Bible Lessons Not Only for Lawyers Continue
Bible lessons are a relatively new form of worship and Christian education that 
emerged during the 19th century. This form of encounter over the interpretation of 
biblical texts has a profound liturgical and catechetical significance, but its main 
purpose is simple – to educate the general public in the knowledge of the Bible. 
Bible Lessons Not Only for Lawyers can be very useful and are a very suitable 
source used at the scientific seminar Law and the Bible at the Department of Legal 
History, Faculty of Law, Charles University. Since January 2021, they have been 
placed on the website of the Church Law Society and YouTube channel.

Working Committee of Church Law Society Met
On 29th December 2021, the Working Committee of the Church Law Society met in 
the form of an online videoconference. Due to the difficult financial situation, which 
is caused by a reduction in contributions from public sponsors and the expected 
increase in production costs of the Church Law Review in 2022, the Working 
Committee decided to increase the membership fee to CZK 500 or € 20 per year, 
resp. CZK 250 or € 10 per year for pensioners and students without income. The 
subscription of the Church Law Review for non-members is CZK 600 or € 25 per 
year. The changes are effective from 1st January 2022.

Local Group Founded in České Budějovice
At its meeting on 29th December 2021, the Working Committee of the Church Law 
Society decided to establish a local group of the Church Law Society in České 
Budějovice on 1st January 2022. JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M., 
was appointed chairman of the local group in České Budějovice.

Editorial Boards of Church Law Society Periodicals Met
On 29th December 2021, a meeting of the editorial boards of the Church Law 
Society periodicals took place, i.e. the specialized scientific journal Church Law 
Review and the popularization newsletters Zrcadlo církve (Church Mirror news-
letter in Czech) and Church Reporter. The editor-in-chief J. R. Tretera informed 
that on 1st September 2021 Mgr. Jakub Nagy was appointed executive editor of all 
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periodicals. He introduced a new policy of the editorial board to include articles 
and other texts in English in addition to Czech and Slovak texts to the Church Law 
Review more often.

Visit of Mayor of Prostiboř near Tachov
On 21st December 2021, the chairman of the local group of the Church Law So-
ciety in Stříbro Bc. František Kratochvíl was visited by the Mayor of Prostiboř, 
Mrs. Barbora Nováková. She thanked for the book Festschrift in Honour of Jiří 
Rajmund Tretera, edited at the Faculty of Law, Charles University, by Associate 
Professor Záboj Horák and Dr Petra Skřejpková. On the front page of the Fest-
schrift there is a photograph of the church of St. Nicolas in Prostiboř. Prostiboř 
belongs to the parish of Kladruby near Stříbro, which is managed together with the 
parish of Stříbro by a member of the Church Law Society Revd Miroslav Martiš.

Congratulations to Members of Church Law Society
On 29th April 2021, Associate Professor PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., from 
the Department of Roman, Canon and Church Law, Faculty of Law, Comenius 
University in Bratislava, was appointed Professor of Roman law by the President 
of the Slovak Republic.

On 16th December 2021, Mgr. Jan Beránek, member of the Working Committee 
of the Church Law Society, its long-term librarian, until then internal doctoral stu-
dent in the field of world legal history at the Department of Legal History, Faculty 
of Law, Charles University, defended his dissertation Trials With Nazi Criminals 
in Occupation Zones and Their Influence on the Czechoslovak Retribution at the 
Faculty of Law, Charles University.

On 28th December 2021, Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, Ph.D., judge of 
the Diocesan Ecclesiastical Court of the Diocese of Brno, celebrated his 60th birth-
day.

On 30th December 2021, JUDr. Ing. Jiří Slivkanič from Prague, employee 
emeritus of the foreign trade company Motokov, celebrated his 90th birthday.

On 4th January 2022, Ing. Dalibor Auf, Ph.D., from Tachlovice west of Prague, 
editor, celebrated his 50th birthday.

On 21st January 2022, RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., from Prague, a leading 
Czech school theorist and organizer, director emeritus of the JABOK College 
of Social Pedagogy and Theology and Deputy Minister of Education (the office 
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of Minister was held by Jan Sokol), currently a member of the Scientific Board of 
the Evangelical Theological Faculty of Charles University and the editorial board 
of Universum magazine, celebrated his 85th birthday.

On 22nd January 2022, Associate Professor JCDr. František Čitbaj, PhD., 
priest of the Greek-Catholic Eparchy of Košice (Slovakia), long-time teacher of 
canon law at the Greek-Catholic Theological Faculty, University of Prešov, author 
of the official translation of the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO) 
into Slovak, celebrated his 65th birthday.

On 11th February 2022, Václav Steinocher, from Netolice, a train dispatcher, 
organist, farm owner, member of the parish council, a founding member of our 
Society, celebrated his 65th birthday.

On 12th February 2022, JUDr. ThMgr. Milan Kopřiva, a judge from Zlín, 
a founding member of our Society, celebrated his 75th birthday.

On 15th February 2022, Mrs Jitka Jindráčková from Prague, a founding member 
of the Church Law Society, the author of many illustrative aids for teaching church 
law at the Faculty of Law, Charles University, celebrated her significant birthday.

Rector Emeritus of Charles University Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., 
Awarded Pontifical Order
On 5th January 2022, Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c., legal historian, rector 
emeritus of Charles University and honorary member of the Church Law Society, 
was awarded the Order of St. Gregory the Great. The award, given by Pope Francis, 
was presented to the laureate by Cardinal Duka, Archbishop of Prague and Primate 
of Bohemia, at a ceremony in the Throne Hall of the Archbishop’s Palace in Prague.

In his speech, Cardinal Duka recalled the great scientific and pedagogical 
 merits of Prof. Malý and his fundamental contribution to the renewal of the study 
of theology in the Czech lands after 1989, especially to the incorporation of three 
theological faculties into the Charles University in 1990. Prof. Malý advocated 
the renewal of theological studies as chairman of the Council of Higher Education 
Institutions, vice-rector and rector of the Charles University.

Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc., the son of the decorated Professor, who is pro-
fessor at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, and his 
grandson Pavel Malý attended the ceremony. Charles University was represented 
by its rector Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., and vice-rectors Prof. JUDr. Aleš 
Gerloch, CSc., and Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. Other participants were 
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JUDr. Martin Foukal, vice-chairman of the Union of Czech Lawyers and chairman 
of its Prague Association, and JUDr. Jan Kotous, chancellor emeritus of the Royal 
Collegiate Chapter in Vyšehrad, representing the disciples of Prof. Malý.

Dr Václav Valeš Passed Away
On 5th January 2022, JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D., born in 1979, graduate of 
the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen and employee 
of its Department of Legal History, died. He also graduated from the Catholic 
Theological Faculty of Charles University. In the past, he was active at the As-
sociation of Lay People of St. Dominic as provincial representative. For some 
time, he was a member of the Church Law Society and taught at the Catholic 
Theological Faculty of Charles University. He currently worked at the University 
of West Bohemia in Pilsen and at the legal department of the Royal Canonry of 
the Premonstratensian Order in Strahov. In his scientific and pedagogical work, he 
focused on religion law, Roman law and legal history, especially Bavarian. He is 
the author of the textbook Religion Law, a study guide, for the needs of students 
of the Pilsen Faculty of Law. With his colleague JUDr. Alexandra Bejvančická, he 
wrote a subsequent overview of religion law. He and JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., are 
co-authors of the Commentary on the Act on Property Settlement with Churches 
and Religious Societies. The funeral mass was celebrated on 17th January 2022 in 
the Basilica of the Assumption of the Virgin Mary in Strahov and the next day he 
was placed in the family grave in Ledce.

R. I. P.

Jakub Nagy
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From Other Periodicals of the Church Law Society

ZRCADLO CÍRKVE, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha–
Brno–Olomouc–Stříbro, 12. ročník, čtrnáctideník, ISSN 2336-5595
[CHURCH MIRROR, Czech Online Newsletter of the Church Law Society 
Praha–Brno–Olomouc–Stříbro, volume 12, fortnightly, ISSN 2336-5595]

11/2021/1
Duchovní správa právníků v Praze – Pastoral Care of Lawyers in Prague
Dnes je zasvěcený svátek Všech svatých, slavnost, při níž si připomínáme všechny, 

kdo nás předešli na věčnost a již vešli do nebeské slávy. Jiří Rajmund Tretera
[Today Is Holy Day of Obligation of All Saints, Feast in Which We Commemorate 

All Those Who Preceded Us for Eternity and Already Entered Glory of Heaven. 
By Jiří Rajmund Tretera]

Zítra, o Dušičkách, si připomeneme všechny zesnulé. Jakub Nagy
[Tomorrow, on All Souls’ Day, We Commemorate All the Dead. By Jakub Nagy]

HALLOWEEN – NE! Kult strachu a nápodobu zlých bytostí z podsvětí odmítněme!
Jiří Rajmund Tretera
[HALLOWEEN – NO! Reject Cult of Fear and Imitation of Evil Beings From 

Underworld! By Jiří Rajmund Tretera]

Starobylá Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě a oslavy 1100 let od umučení sv. 
Ludmily. Jakub Nagy

[Ancient Basilica of St. George at Prague Castle and Celebrations of 1100 Years 
Since Martyrdom of St. Ludmila. By Jakub Nagy]

Biblické hodiny nejen pro právníky na webu SPCP stále pokračují výkladem Evan-
gelia podle sv. Lukáše. Jakub Nagy

[Bible Lessons Not Only for Lawyers on Society’s Website Continue With Inter-
pretation of Gospel According to St. Luke. By Jakub Nagy]
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Sdružení pro podporu povolání ke kněžství a k řeholnímu životu – Association 
for Support of Vocations to Priesthood and Religious Life
Zprávy ze zbrusu nového českého opatství trapistů v Novém Dvoře u Toužimě. 

f. M.Samuel, opat z Nového Dvora
[News from Brand New Czech Abbey of Trappists in Nový Dvůr Near Toužim. 

By Fr. M.-Samuel, Abbot of Nový Dvůr]

Sdružení pro podporu humanizace zdravotnictví – Association for Support 
of Humanization of Health Care
Balady a romance z nemocnic a zdravotnických zařízení aneb z nemocničních 

sálů a předsálí. O jednom vyšetření poraněné nohy. Z románu Saturnin od 
Zdeňka Jirotky.

[Ballads and Romances From Hospitals and Medical Facilities or From Hospital 
Halls and Vestibules. About One Examination of Injured Leg. From Saturnin 
Novel by Zdeněk Jirotka.]

Různé – Miscellanea
Fotovzpomínka na oslavu 20. výročí SPCP v roce 2013 (Stanislav Hruška, Jiří 

Vaingát, Monika Menke, Damián Němec, Jiří Kašný, Emilie Tunklová, Tomáš 
Tuza, Michael Kučera). Foto Antonín Krč

[Photo Memory of Celebration of 20th Anniversary of Society in 2013 (Stanislav 
Hruška, Jiří Vaingát, Monika Menke, Damián Němec, Jiří Kašný, Emilie 
Tunklová, Tomáš Tuza, Michael Kučera). Photo by Antonín Krč]

Na závěr pozdrav od redakce: na růžencový měsíc říjen navazuje měsíc společen-
ství svatých listopad. S láskou sestavujeme Zrcadlo církve v češtině i Church 
Reporter v angličtině. Dáváme přednost kladným zprávám před šířením zlých 
zpráv. Rádi bereme další články a obrázky od čtenářů.

[Finally, Greeting From the Editors: The rosary month of October is followed by 
the month of the communion of Saints, November. We are lovingly assembling 
the Zrcadlo církve Newsletter in Czech and the Church Reporter in English. 
We prefer positive news to bad news. We accept more articles and pictures 
from the readers.]
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11/2021/2
Duchovní správa právníků v Praze – Pastoral Care of Lawyers in Prague
Červená středa 24. listopadu 2021 aneb připomínka, že po celém světě jsou lidé, 

kteří jsou pronásledováni za svou víru.
[Red Wednesday, 24th November 2021, or Reminder That There Are People Around 

the World Who Are Being Persecuted for Their Faith.]

Nechte se očkovat. Kvůli sobě, ale i kvůli ostatním. Připojujeme se k výzvě před-
sedy České biskupské konference arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

[Get Vaccinated. For Yourself, but Also for Others. We Join the Call of the Chair-
man of the Czech Bishops’ Conference Archbishop Mons. Jan Graubner.]

Místní skupina v Praze – Local Group in Prague
Novinky z tvorby členů Společnosti pro církevní právo.
Stanislav Přibyl: Kanonické manželské právo (A. I. Hrdina)
Petr Honč: Spojenci a rivalové. Církev a stát v době platnosti solní smlouvy 

(1630–1782).
[News From Work of Members of Church Law Society. Stanislav Přibyl: Matri-

monial Canon Law (A. I. Hrdina), Petr Honč: Allies and Rivals. Church and 
State During Term of Salt Treaty (1630–1782).]

Místní skupina ve Stříbře – Local Group in Stříbro
Zpráva a fotografie z 3. zasedání Konventu Mariánské mužské kongregace Plzeň-

ské diecéze dne 14. listopadu 2021. František Kratochvíl
[Report and Photos From 3rd Session of Convention of Marian Men’s Congregation 

of the Pilsen Diocese on 14th November 2021. By František Kratochvíl]

Sdružení pro podporu humanizace zdravotnictví – Association for Support 
of Humanization of Health Care
Balady a romance z nemocnic a zdravotnických zařízení aneb z nemocničních 

sálů a předsálí. Balada čtvrtá: A znovu ve špitále, ještě za virové pandemie. 
Jiří Rajmund Tretera

[Ballads and Romances From Hospitals and Medical Facilities or From Hospital 
Halls and Vestibules. Ballad Four: And Again in Infirmary, Still During Pan-
demic. By Jiří Rajmund Tretera]
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Sdružení pro hmotnou podporu náboženských institucí – Association for Ma-
terial Support of Religious Institutions
Z hospodaření církve za rok 2020 vyjímáme: tři a půl miliardy byly investovány 

do školství a charitativní činnosti.
[Highlighted From the Church’s Management in 2020: Three and a Half Billion 

Invested in Education and Charitable Activities.]

Různé – Miscellanea
Červená středa 24. listopadu 2021: Benefiční koncert na obnovu církevní budovy 

v Mosulu.
[Red Wednesday, 24th November 2021: Benefit Concert for Renovation of Church 

Building in Mosul.]

12/2021/1
Duchovní správa právníků v Praze – Pastoral Care of Lawyers in Prague
Advent a Vánoce v druhém vydání monografie Tretera–Horák, Církevní právo. 

Exerpce.
[Advent and Christmas in Second Edition of Monograph Tretera–Horák, Church 

Law. Extract.]
Sv. Mikuláš, biskup a vyznavač. Památka 6. prosince a její předvečer. Jiří Rajmund 

Tretera
[St. Nicholas, Bishop and Confessor. Feast on 6th December and Its Eve. By Jiří 

Rajmund Tretera]

Revue církevního práva č. 85–4/2021 přede dveřmi!
Jiří Dvořáček, Zápis do církve sui iuris: drobné upřesnění v textu.
Pavel Ambros SJ, Dynamika vzniku společenství zasvěceného života a nového 

způsobu zasvěceného života. Exerpce.
[Church Law Review No. 85–4/2021 at the Door!
Jiří Dvořáček, Enrolment in Church Sui Iuris: Minor Clarification in the Text
Pavel Ambros SJ, Dynamics of Foundation of Communities of Consecrated Life 

and New Way of Consecrated Life. Extract.]
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Sdružení pro podporu povolání ke kněžství a k řeholnímu životu – Association 
for Support of Vocations to Priesthood and Religious Life
Kameny mluví: Dubenec. Povzbuzení a krátké zamyšlení nad silou kostelů, byť 

opuštěných. Jakub Nagy
[Stones Speak: Dubenec. Encouragement and Brief Reflection on Power of Chur-

ches, Albeit Abandoned. By Jakub Nagy]

Sdružení pro podporu humanizace zdravotnictví – Association for Support 
of Humanization of Health Care
Nechte se, prosím, očkovat proti covid-19! Přehled důvodů, proč se nechat očkovat. 

P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
[Please Get Vaccinated Against COVID-19! Overview of Reasons for Getting 

Vaccinated. By Revd MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.]

Balady a romance z nemocnic a zdravotnických zařízení aneb z nemocničních sálů 
a předsálí. Balada pátá: V nemocnici u andělů. Jiří Rajmund Tretera

[Ballads and Romances From Hospitals and Medical Facilities or From Hospital 
Halls and Vestibules. Ballad Five: In Hospital With Angels. By Jiří Rajmund 
Tretera]

Různé – Miscellanea
Adventní událost: na první neděli adventní léta Páně 2021 byl profesor Petr Fiala 

jmenován novým předsedou vlády České republiky.
[Advent Event: On First Sunday of Advent Year of the Lord 2021, Professor Petr 

Fiala Was Appointed New Prime Minister of the Czech Republic.]

12/2021/2
Čtvrté letošní číslo Revue církevního práva spatřilo 7. prosince 2021 světlo světa. 

Záboj Horák
[On 7th December 2021, Fourth Issue of Church Law Review Saw the Light of 

Day. By Záboj Horák]

Místní skupina ve Stříbře – Local Group in Stříbro
Máte už dárek pro pana faráře pod stromeček? Kupte mu novou, právě vydanou 

knihu TRETERA–HORÁK: Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vy-
dání. Jiří Hájek
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[Do You Already Have Gift for Parish Priest Under Christmas Tree? Buy Him New, 
Just Published Book Tretera–Horák: Church Law, 2nd Revised and Supplemen-
ted Edition. By Jiří Hájek]

Rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventu ve Stříbře. František Kratochvíl
[Christmas Tree Lights Up and Advent Starts in the City of Stříbro, Western 

 Bohemia. By František Kratochvíl]

Duchovní správa právníků v Praze – Pastoral Care of Lawyers in Prague
Jaký je smysl biblických hodin? Zamyšlení a výzva ke sledování Biblických hodin 

nejen pro právníky, které jsou zavěšovány na web Společnosti pro církevní 
právo. Jiří Rajmund Tretera

[What Is the Meaning of Bible Lessons? Reflections and Calls to Follow Bible 
Lessons Not Only for Lawyers Published on Website of Church Law Society. 
By Jiří Rajmund Tretera]

Sdružení pro podporu humanizace zdravotnictví – Association for Support 
of Humanization of Health Care
Balady a romance z nemocnic a zdravotnických zařízení aneb z nemocničních sálů 

a předsálí. Balada šestá: Velikonoce a infarkt. Jiří Rajmund Tretera
[Ballads and Romances From Hospitals and Medical Facilities or From Hospital 

Halls and Vestibules. Ballad Six: Easter and Heart Attack. By Jiří Rajmund 
Tretera]

CHURCH REPORTER, Newsletter for the English Speaking Members 
and Friends of the Church Law Society Prague–Brno–Olomouc–Stříbro, 
volume 6, ISSN 2695-012X
[CHURCH REPORTER, Zpravodaj pro anglicky mluvící členy a přátele 
Společnosti pro církevní právo Praha–Brno–Olomouc–Stříbro, ročník 6, 
ISSN 2695-012X]

11/2021
Conference on Chaplain’s Service in Categorical Pastoral Care in Historic Refectory 

of Emmaus Benedictine Abbey in Prague. By Jakub Nagy
[Konference o kaplanské službě v rámci kategoriální pastorace se konala v histo-

rickém refektáři benediktinského kláštera v Emauzích v Praze. Jakub Nagy]
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General Superior of Dominicans, Gerard Francisco Parco Timoner III, OP, Visited 
Bohemia and Moravia. By Jiří Rajmund Tretera

[Generální představený dominikánů Gerard Francisco Parco Timoner III, OP, na-
vštívil Čechy a Moravu. Jiří Rajmund Tretera]

Professor Giorgio Feliciani (Milan) Appointed Knight of the Grand Cross of the 
Order of St. Gregory the Great by Pope Francis. By Záboj Horák

[Profesor Giorgio Feliciani (Miláno) byl papežem Františkem jmenován rytířem 
Velkého kříže Řádu svatého Řehoře Velikého. Záboj Horák]

New Book The Legal Status of Old and New Religious Minorities in the European 
Union by Professor Marco Ventura published.

[Vyšla nová kniha Právní postavení starých a nových náboženských minorit v Ev-
ropské unii od profesora Marca Ventury]

The Second Revised and Supplemented Edition of the Book Církevní právo 
(Church Law) Published in Prague. Its Authors are Jiří Rajmund Tretera 
and Záboj Horák. Reviewed by Professor Antonín Ignác Hrdina, Professor 
Stanislav Přibyl and Dr Adam Csukás.

[V Praze vyšlo druhé přepracované a doplněné vydání knihy Církevní právo. Je-
jími autory jsou Jiří Rajmund Tretera a Záboj Horák. Knihu recenzovali prof. 
Antonín Ignác Hrdina, doc. Stanislav Přibyl a dr. Adam Csukás.]

12/2021
Mons. Václav Malý, Prague Auxiliary Bishop, Received Highest French State 

Decoration Ordre national de la Légion d’honneur for His Lifelong Activities.
[Mons. Václav Malý, pražský auxiliární biskup, obdržel nejvyšší francouzské státní 

vyznamenání Ordre national de la Légion d’honneur za své celoživotní dílo]

Mons. Professor Tomáš Halík Received Józef Tischner Prize in Cracow, Poland, 
for His Book Time of Empty Churches. By Jakub Nagy

[Mons. profesor Tomáš Halík převzal v polském Krakově Cenu Józefa Tischnera 
za knihu Čas prázdných kostelů. Jakub Nagy]

Second Volume of Jurisprudence of Apostolic Signatura Ministerium Iustitiae 
Published After 10 Years in Montreal, Canada.

[Druhý svazek Jurisprudence apoštolské signatury Ministerium Iustitiae vydán po 
10 letech v Montrealu v Kanadě.]



Kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu, sídlo katolické akademické osobní 
farnosti.

Church of the Holy Saviour by Charles Bridge in Prague, the seat of the Catholic academic 
personal parish.

Foto Jakub Nagy
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From New Publications

TRETERA, Jiří Rajmund, Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct 
balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí, Knižnice církevního a konfes-
ního práva, Svazek 3, Společnost pro církevní právo, Praha, 2022, 194 s., ISBN 
978-80-906501-2-1, ISSN 2464-8558.
Knížku si můžete objednat na adrese Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 
25, 130 00 Praha 3, e-mail: spcp@prf.cuni.cz, tel: 222 220 203.

BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2020, Sborník příspěvků z konference, 
Masarykova univerzita, Brno, 2021, 103 s., ISBN 978-80-210-8629-6,

z obsahu:
HORÁK, Záboj, Význam a účel duchovní péče náboženských společenství 

ve prospěch policie, obětí trestných činů a přírodních katastrof, s. 9–24,
TUZA, Tomáš, Duchovní péče u policie v USA, s. 25–31,
PAVLOVIČ, Maroš, Služobná zbraň u duchovných v ozbrojených silách 

a v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, s. 32–46,
LAŇKA, Jiří Ignác, Duchovní služba v prostoru Policie ČR, s. 47–54,
NĚMEC, Ronald, Právní rozbor prostoru kostela jako prostoru veřejné-

ho/soukromého z pohledu platného práva ČR a kanonického práva, 
s. 55–63,

DVOŘÁČEK, Jiří, Rozhodování Spolkového ústavního soudu v souvislosti 
s pandemií Covid19, s. 64–70,

MÁČAJ, Ľudovít, BISTÁK, Roman, Odluka štátu od cirkvi? Limity štátnej 
moci vo vzťahu k cirkvám vo svetle pandémie koronavírusu, s. 71–89,

ABBASI, Kamila, Roušky, burky, nikáby: zákaz zahalování tváře a pan-
demie covid, s. 90–103.
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BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2021, Sborník z konference, Masarykova 
univerzita, Brno, 2021, 76 s., ISBN 978-80-210-8637-1,

z obsahu:
TRETERA, Jiří Rajmund, Podněty pro duchovní péči v nemocnicích, s. 9–23,
TUZA, Tomáš, Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních v USA, s. 24–31,
MAJERČÍKOVÁ, Františka Jana, Kategoriální pastorace. Zkušenost pasto

rační služby nemocným v pandemii (nemocniční kaplani), s. 32–35,
HORÁK, Záboj, Duchovní péče o příslušníky policie, hasičských sborů 

a osoby postižené katastrofami v České republice, s. 36–53,
DVOŘÁČEK, Jiří, Nádražní misie ve Spolkové republice Německo, s. 54–59,
KUČERKA, David, Možnosti ochrany účelu zákona č. 428/2012 Sb., o ma-

jetkovém vyrovnání s církvemi, v platném znění, ze strany oprávněných 
osob, s. 60–65,

NĚMEC, Ronald, Kontrola majetku církví ze strany České republiky a od-
povědnost biskupa při správě restitučního majetku, s. 66–74.

DANIEL, William L., Ministerium Iustitiæ vol. II. The Lex propria and More 
Recent Contentious-Administrative Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the 
Apostolic Signature, Montréal, 2021, 780 pp., ISBN 9782924974087.

DUDA, Ján, Boží ľud, Výklad druhej knihy Kódexu kánonického práva z roku 
1983, Leges, Praha, 2021, 168 s., ISBN 978-80-7502-561-6.

DUDA, Ján, Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti, Leges, Praha, 
2021, 207 s., ISBN 978-80-7502-563-0.

GRAULICH, Markus, HALLERMANN, Heribert, Das neue kirchliche Strafrecht, 
Einführung und Kommentar, Kirchen- und Religionsrecht, Band 35, Münster, 
2021, 278 s., ISBN 978-3-402-23748-9.

HONČ, Petr, Spojenci a rivalové, Církev a stát v době platnosti solní smlouvy 
(1630–1782), Argo, Praha, 2021, 276 s., ISBN 978-80-257-3594-7.

IMBACH, Josef, Radost z Bible, Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu, Vyše-
hrad, Praha, 2018, 240 s., ISBN 978-80-7429-990-2.
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JAKŠIČOVÁ, Dana, NOVOTNÝ, Miroslav, Služebníci pod zákonem, Zlatý věk 
řeholních kongregací v českobudějovické diecézi, Jihočeský sborník historický – 
Supplementum 13, České Budějovice, 2021, 424 s., ISBN 978-80-7646-016-4.

KINDLEROVÁ MELICHÁRKOVÁ, Anežka, Katolická církev východního obřadu 
ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, Dědictví Svatováclavské, 2021, 194 s.

PINCKAERS, Servais, Cesta za štěstím, Krystal OP, Praha, 2021, 174 s., ISBN 
978-80-7575-115-7.

VEBER, Tomáš, Trpký osud jednoho semeniště, Českobudějovický biskupský 
kněžský seminář a diecézní teologický institut (1803–1950), Jihočeský sborník 
historický – Supplementum 12, České Budějovice, 2021, 176 s., ISBN 978-80-
7646-017-1.

Časopisy – Journals

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, Právnická fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislavě, Bratislava, ISSN 2729-8027 (online), ISSN 
1336-6912 (print),

Tomus XL, 2/2021,
z obsahu:

BRTKO, Róbert, MRVA, Michal, Cirkevné právo v prameňoch rímskeho 
práva poklasického obdobia, s. 79–95.

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, rok XXXI (2021), Nr 34, Lublin, 
218 s., ISSN 1731-1438.

Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 
Brno, XXIX, ISSN 1805-2789 (on-line), ISSN 1210-9126 (print),

č. 3/2021,
z obsahu:

DŘÍNOVSKÁ, Natálie, Církev a stát 2021 (zpráva z konference), s. 709–711, 
dostupné na: <https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15572/12376>.

Ecclesiastical Law Journal, Cambridge University Press, Vol. 23, No. 3, Cam-
bridge, September 2021, ISSN 0956-618X.
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Folia Theologica et Canonica, Faculty of Theology of the Pázmány Péter Catholic 
University, ročník IX, číslo 31/23, Budapest, 2020, ISSN 2063-9635.

Právněhistorické studie, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 51/3, 
Praha, 2021, 114 s., ISSN 0079-4929.

Studia theologica, Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teolo-
gická fakulta, Olomouc, 2021, ISSN 1212-8570,

ročník XXIII, číslo 1,
z obsahu:

MACEK, Petr, Čeští tomisté píší o marxismu (1945—1948), s. 51–70,
VLADÁR, Vojtech, Doplňujúca prísaha v stredovekom kánonickom práve, 

s. 71–92.

The Jurist, Studies in Church Law and Ministry, 77 (2021:1), The Catholic Uni-
versity of America, The School of Canon Law, Washington, D. C., ISSN 0022 6858.

Universum, Česká křesťanská akademie, Praha, 2021, ISSN 0862-8238,
č. 4/2021,
z obsahu:

KONDZIOLKA, Jan, Vyvarujme se světelného znečištění, s. 2,
MALÝ, Václav, MÚČKA, Jakub, PETŘÍČEK, Tomáš, ROZUMEK, Martin, 

SCHEINOSTOVÁ, Alena, ŠOJDROVÁ, Michaela, ŠRAJER, Jindřich, 
Diktátorům se neustupuje, Běženci na geopolitické šachovnici, s. 6–7,

SLÁMEČKA, Vladimír Josef, Rytíř, bratr a kněz, s. 37–39,
POHUNKOVÁ, Dagmar, Setkání s Václavem Vaško, s. 40–43.
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