Adnotatio iurisprudentiae (1–2/2015 a 1–2/2016)

EDITORIAL
Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou další vydání tohoto časopisu, které vychází tentokrát s jistým
zpožděním, způsobeným ztíženou personální a technickou situací v rámci vydavatelství.
Předkládáme vám proto cenné články, které za dobu, kdy měl časopis odmlku, nebyly vydány.
Mezi nejdůležitějšími jsou papežské promluvy z let 2014–2016 k Římské rotě; tentokrát však
zahajujeme mimořádně toto číslo promluvou brněnského biskupa J. E. Mons. Vojtěcha
Cikrleho, kterou přednesl pracovníkům brněnského soudu poté, co vstoupila v platnost nová
procesní reforma manželského procesu papeže Františka, které se zmíněná promluva týká.
Procesní reforma a její souvislost s předchozí normativou je vlastně jedním ze dvou hlavních
témat tohoto čísla. Mezi promluvami papeže Františka naleznete také tu, kterou přednesl na
Mezinárodním kongresu na Gregoriánské univerzitě v Římě, uspořádaném při příležitosti
desátého výročí instrukce Dignitas connubii, o níž sám papež říká, že je to „...užitečná
příručka, která skutečně vede jako za ruku soudní úředníky, aby řádně postupovali v procesu,
který má být jistý a zároveň rychlý“ a že její znalost a aplikace velmi napomůže
„i v budoucnu“ dosáhnout rychle cíle manželského procesu. Zabývat se novou procesní
reformou papeže Františka bez vztahu k instrukci Dignitas connubii by bylo bez kontextu,
jelikož ta zůstává z větší části nadále platná a pro pracovníky církevních soudů zavazující.
Z toho důvodu jsme do tohoto čísla zařadili také dvou-přednášku ohledně aplikace instrukce
Dignitas connubii přednesenou na setkání českých a moravských soudních pracovníků
v Hradci Králové v roce 2015.
S ohledem na zmiňovanou procesní reformu jsou za papežskými promluvami
zařazena dosavadní vyjádření Papežské rady pro legislativní texty ohledně nejasností
v interpretaci reformního dokumentu Mitis Iudex Dominus Iesus, na které navazuje
„Pomůcka pro jeho aplikaci“ vzešlá ze soudu Římské roty.
Z odborných článků naleznete v tomto čísle již zmíněnou přednášku o instrukci
Dignitas connubii. Dalším projednaným tématem je koncept pozitivního aktu vůle v kauzách
simulace spolu s rotální jurisprudencí, jež bylo součástí přednášek ve Spišské Kapitule v roce
2014. Třetím z odborných článků, a druhým hlavním „ekonomickým“ tématem, je Finanční
zajištění kněží v Itálii, které se jeví, v době, kdy partikulární církve v ČR hledají řešení právě
této záležitosti, jako velmi aktuální a inspirující. Jako poslední téma uveřejňujeme srovnání
hodnot v civilním a kanonickém procesu, které zaměří naši pozornost na smysl soudního
konání s cílem dosáhnout spravedlnosti.
Závěrem tohoto čísla jsme zařadili nové legislativní dokumenty, které vstoupily
v platnost, aby s nimi mohla být obeznámena odborná veřejnost, zvláště pracovníci soudů
a postulátoři v beatifikačních a kanonizačních řízeních, kterých se jeden z nich úzce týká, a to
opět ve vztahu k financování těchto kauz.
Věřím, že i toto číslo Adnotatio iurisprudentiae přispěje k velkodušnosti vaší služby,
k vaší radosti, jež plyne z krásy církve, uskutečňuje se v zachovávání slov Páně, v poslušnosti
víry a září skutky milosrdné lásky.
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