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Celé číslo zasvěcené kanonickému právu

Revue církevního práva je odborným časopisem, otevře-
ným pro články z oboru platného kanonického práva, 
církevního práva všech církví, civilního konfesního 
práva, právních dějin církví i historického kanonické-
ho práva. Jsme rádi, že náš časopis pravidelně přináší 
články ze všech těchto oborů. Je rozesílán na 900 adres 
a lze předpokládat pestrý zájem jeho čtenářů.

Tentokrát jsou všechny články věnovány platnému 
kanonickému právu. Když nám došel první z nich, věno-
vaný vysoce aktuálnímu tématu, právní úpravě trvalého 

jáhenství, obnoveného v latinské církvi v roce 1967, který napsal tradiční přispěvatel 
našeho časopisu, profesor Ignác Antonín Hrdina OPraem, netušili jsme, že je to jeho 
článek poslední. Ještě jsme mu stačili povědět, že článek byl zařazen do tohoto čísla.

Byl rád a na oplátku při tomto posledním telefonickém rozhovoru nesmírně 
vysoce ocenil naši práci za celá léta. Prohlásil, že asi jen málokdo si uvědomí, jak 
náročná je redakční práce. S velkým smutkem jsme přijali 22. dubna 2022 zprávu, 
že Ignác odešel na věčnost. Rádi bychom otiskli již v příštím čísle vzpomínky na 
něho v rubrice Portréty. Pokud nám nějaké pošlete, budeme vděčni.

Napínavé a domníváme se, že pro mnoho čtenářů možná docela nové téma, 
jsou vady formy při udělování křtu svatého jako brány všech svátostí. Jaké vážné 
následky pro veškerý Boží lid může mít nedostatek této formy, o tom nás informuje 
článek Františka Ponížila. Věříme, že článek zaujme naši širokou církevní veřejnost 
od prostých věřících po otce biskupy.

Články Stanislava Přibyla o prvotní církvi a vztahu biblických studií a kanonic-
kého práva jsou vždy zajímavým přínosem na stránkách našeho časopisu. Tentokrát 
je to vyloženo v celé šíři, můžeme říci, že od podlahy. Stojí to za to si tento článek 
přečíst celý a nenechat se odradit jeho délkou. To, čím se autor zabývá, je opravdu 
důležité a nedá se to vyjádřit ve zkratce.
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Čtenářům z celého srdce doporučujeme začíst se do obou poznámek od profe-
sora Damiána Němce OP. Zpráva o překladu nové šesté knihy Kodexu kanonického 
práva, obsahující trestní právo hmotné západní církve, vysvětluje všechny taje 
mohutného překladového díla patnácti českých kanonistů, které bylo tak nutné 
vytvořit v termínu několika měsíců vzhledem k datu účinnosti Apoštolské konsti-
tuce Pascite gregem Dei již k 8. prosinci 2021. Neméně zajímavá je i zpráva, která 
podává svědectví o veliké šíři výuky církevního práva na řadě vysokoškolských 
fakult, které zajišťují členové Místní skupiny Společnosti pro církevní právo 
v Olomouci.

Na závěr ad futuram rei memoriam zaznamenáváme radostnou zprávu, že dne 
13. května 2022 Svatý otec jmenoval nového arcibiskupa-metropolitu pražské-
ho a primase českého. Stal se jím předseda České biskupské konference Mons. 
Jan Bosko Graubner, dosavadní arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. 
Na gratulaci Společnosti pro církevní právo a redakce Revue církevního práva 
nám pan arcibiskup obratem poděkoval a my rádi toto poděkování vyřizujeme 
všem čtenářům.

Dosavadnímu pražskému arcibiskupovi Dominiku kardinálu Dukovi jsme po-
děkovali za jeho mnohaletou činnost v úřadě a za podporu našich aktivit. Přáli 
jsme mu mnoho sil v jeho další činnosti v hodnosti kardinála Svaté církve římské.

Jiří Rajmund Tretera OP, šéfredaktor



Editorial 7

Editorial

Whole Issue Dedicated to Canon Law

Church Law Review is a professional journal open to ar-
ticles in the fi eld of canon law, church law of all churches, 
religion law and the legal history of churches. We are 
pleased that our journal regularly publishes articles in all 
these fi elds. It is sent to 900 addresses, and we can expect 
a wide-ranging interest from its readers.

This time all the articles are devoted to canon law. 
When we received the fi rst of these, focused on a highly 
topical subject, the legal regulation of the permanent 
diaco nate, restored in the Latin Church in 1967, written 

by a traditional contributor to our journal, Professor Ignác Antonín Hrdina OPraem, 
we had no idea that it was his last article. We still managed to tell him that the 
article was included in this issue. He was delighted and in return, during this last 
telephone conversation, he spoke extremely highly of our work over the years. 
He stated that probably few people realize how demanding editorial work is. It was 
with great sadness that we received the news on 22nd April 2022 that Ignác had 
passed away. We would like to print memories of him in the Portraits section. If 
you send us any, we would be grateful.

A fascinating, and we suspect perhaps quite new topic to many readers, is the 
defects of form in the conferral of Holy Baptism as the gateway to all the sacra-
ments. What serious consequences for all people of God the lack of this form can 
have, the article by František Ponížil informs us. We trust that the article will be 
of interest to our broad ecclesial public, from the simple faithful to father bishops.

Stanislav Přibyl’s articles on the early church and the relationship between 
biblical studies and canon law are always an interesting addition to the pages of 
our journal. This time it is laid out in full, we might say from the fl oor. It is well 
worth reading the whole article and not be put off  by its length. What the author 
deals with is really important and cannot be expressed in a nutshell.
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Readers are wholeheartedly recommended to read the two notes by Professor 
Damián Němec OP. The report on the translation of the new sixth book of the Code of 
Canon Law, containing the substantive criminal law of the Western Church, explains 
all the ins and outs of the massive translation work of fi fteen Czech canonists, which 
was so necessary to produce in a timeframe of a few months given the eff ective date 
of the Apostolic Constitution Pascite gregem Dei already on 8th December 2021. 
Equally interesting is the report, which bears witness to the great breadth of teaching 
of canon law at a number of university faculties, provided by members of the Local 
Group of the Church Law Society in Olomouc.

Finally, ad futuram rei memoriam, we record the joyful news that on 13th May 
2022 the Holy Father appointed a new Archbishop-Metropolitan of Prague and 
Primate of Bohemia, Mons. Jan Bosko Graubner, the current chairman of the Czech 
Bishops’ Conference, Archbishop of Olomouc and Metropolitan of Moravia. Upon 
the congratulations of the Church Law Society and the editors of the Church Law 
Review, the Archbishop promptly thanked us, and we are pleased to extend this 
thanks to all our readers.

We thanked the current Archbishop of Prague, Dominik Cardinal Duka, for his 
many years in offi  ce and for his support of our activities. We wished him much 
strength in his future activities as a Cardinal of the Holy Roman Church.

Jiří Rajmund Tretera OP, Editor-in-Chief


