Úvod
Od utorka 21. augusta do piatku 24. augusta 2012 sa konalo XVI. sympózium kánonického práva v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.
Kardinál Raymond Leo Burke v Bratislave
Z Ríma pricestoval na sympózium kardinál Raymond Leo Burke, prefekt Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Kardinál Burke v pondelok 20. augusta 2012 v dopoludňajších hodinách v doprovode Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu si uctil pamätník nenarodených detí pri kostole sv. Alžbety v Bratislave, kde predniesol
príhovor, v ktorom sa zasadil za kultúru života a odmietol kultúru smrti.
Príhovor prinášame v plnom znení. V odpoludňajších hodinách sa presunul z Bratislavy na Spišskú Kapitulu, kde ho privítal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Priebeh XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule
V utorok 21. augusta 2012 začal riadny pracovný deň sympózia. Po
úvodných pozdravných príhovoroch, ktoré začali o 9. hodine v aule Kňazského seminára, nasledovali dve prednášky pána kardinála prefekta Apoštolskej signatúry. Prvá prednáška mala názov Dohľad nad správnym vysluhovaním spravodlivosti v Cirkvi Apoštolskou signatúrou. Druhá prednáška
pána kardinála mala názov Reflexie o právnom omyle ako titule nulity ako
ho navrhujú niektoré diecézne a interdiecézne tribunály. Moderátorom prvého
dňa sympózia bol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup met-
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ropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Popoludní v prvý deň
sympózia býva tradične spoločná sv. omša účastníkov sympózia v niektorom z kostolov Spišskej diecézy. Tentoraz o 16. hodine bola sv. omša, ktorej
predsedal pán kardinál Raymond Leo Burke v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Pán kardinál povedal aj homíliu, ktorú v plnom znení prinášame aj v tomto zborníku.
V stredu 22. augusta 2012 prednášal Mons. Antonio Neri, podsekretár Kongregácie pre klerikov a popoludní Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana. Prvá prednáška, ktorú predniesol
Mons. Antonio Neri o 9. hodine mala názov Prepustenie z klerického stavu
in poenam. Prítomných účastníkov sympózia informoval o nových kompetenciách, ktoré udelil Kongregácii pre klerikov Svätý Otec Benedikt XVI.
v roku 2009. Druhá prednáška, ktorú predniesol Mons. Neri, mala názov
Prepustenie z klerického stavu prostredníctvom dišpenzu. Popoludní Mons.
Erlebach povedal účastníkom sympózia dve prednášky. Prvá o 15. hodine mala názov Niektoré novinky v najnovšej rotálnej jurisprudencii v matérii konsenzuálnej nespôsobilosti a druhá o 16.30 mala názov Nové kompetencie Rímskej roty po vydaní motu proprio Quaerit semper. Prednášky povedal
v poľskom jazyku, ktorému účastníci sympózia rozumejú. Prvá prednáška
sa nenachádza v tomto zborníku, ale objaví sa až v nasledujúcom zborníku
(bolo želaním autora, aby mal dostatok času prednášku pripraviť v printovej podobe). Druhá prednáška je v tomto zborníku publikovaná v talianskej
verzii i v slovenskom preklade. Moderátorom druhého pracovného dňa bol
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.
Zaujímavosťou tohto dňa sympózia bola Eucharistická adorácia v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorej predsedal miestny diecézny
biskup Mons. Štefan Sečka. Po Eucharistickej adorácii vystúpil Mons. Antonio Neri a prečítal list kardinála Maura Piacenzu, prefekta Kongregácie
pre klerikov adresovaný spišskému biskupovi. V liste ocenil nielen vzdelávacie podujatia, ale aj duchovné aktivity a modlitby, ktoré upevňujú kňazskú identitu klerikov. Osobitne poukázal na existenciu Spolku kňazov ado-
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rátorov. Mons. Štefan Sečka sa pánu kardinálovi za list poďakoval, ako aj za
povzbudenie, ktoré pán kardinál adresoval kňazom na Slovensku.
Vo štvrtok 23. augusta 2012 sa deň začal sv. omšou v Katedrále sv. Martina. Prednášky začali o 9. hodine predpoludním. Najprv prednášal Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Názov jeho prednášky je Úlohy a význam biskupských konferencii po II. vatikánskom koncile. Druhú prednášku o 11. hodine povedal Mons. Jan Vokál, diecézny biskup z Hradca Králové. Jeho
prednáška mala názov Úlohy stojace pred Katolíckou cirkvou v Českej republike
po reštitučnom zákone. Popoludní prednášal o 15. hodine Prof. JUDr. Marek Šmíd, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Názov jeho prednášky je Právne postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve a v diskusiách svetských právnikov. Potom o 16.30 prednášal Prof. Ján Duda, PhD. Názov jeho prednášky je Rotálna jurisprudencia „coram Faltin“. O 18. hodine sa
začala už tradičná „Garden party“, kde sa mohli účastníci sympózia neformálne spoznať a porozprávať. Moderátorom dňa bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
V piatok 24. augusta 2012 sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej
spoločnosti kánonického práva a jednotliví súdni vikári diecéz Slovenska
a Českej republiky predniesli svoje referáty. Keďže predsedovi a podpredsedovi Slovenskej spoločnosti sa skončil mandát, členovia spoločnosti volili
nového predsedu a podpredsedu. Za predsedu bol opätovne zvolený Mons.
Prof. Ján Duda, PhD. zo Spišskej diecézy a za podpredsedu taktiež bol
opäť zvolený Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD., z Bratislavskej arcidiecézy.
Organizátori XVI. sympózia kánonického práva
Sympóziá kánonického práva na Slovensku sa začali v roku 1991 z iniciatívy Mons. Daniela Faltina, slovenského rodáka a rotálneho sudcu. V rokoch 1991 – 2000 sa konali každoročne. Od roku 2000 dodnes sa konajú
každý druhý rok.
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Keď v roku 1992 vznikla Slovenská spoločnosť kánonického práva, ujala sa úlohy hlavného organizátora sympózií kánonického práva. A tak hlavným organizátorom XVI. sympózia v roku 2012 bola Slovenská spoločnosť kánonického práva a ďalšími organizátormi boli: Katolícka univerzita
v Ružomberku, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre realizáciu zmlúv
so Svätou stolicou, Spišské biskupstvo a Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
Inštitút práva a kánonického práva
Toľké sympóziá kánonického práva vyprodukovali solídnu publikovanú základňu pre ďalší rozvoj kánonického práva na Slovensku a pre skvalitnenie cirkevných súdov. Ukazuje sa preto potešiteľnou skutočnosť, že rozvoj kánonickej vedy dostáva aj svoju inštitucionálnu podobu. Koncom júna
2013 Akreditačná komisia schválila pre Katolícku univerzitu v Ružomberku štúdium práva v bakalárskom stupni a štúdium kánonického práva v magisterskom i doktorandskom stupni. Veríme, že sa podarí toto štúdium začať realizovať pre dobro Cirkvi a slovenskej spoločnosti. Akreditačný spis vypracoval Ústav práva a kánonického práva Pedagogickej fakulty v Ružomberku.
Záver
Za toľké sympóziá kánonického práva, za toľko poučných prednášok,
stretnutí cirkevných sudcov a právnikov nielen zo Slovenska a Českej republiky, ale aj zo zahraničia, sa treba najprv poďakovať Pánu Bohu. Ale
vyjadriť vďaku treba všetkým, ktorí s námahou pracovali preto, aby boli
vytvorené pre účastníkov sympózia primerane dobré podmienky. Chcem
vyjadriť vďaku spišskému diecéznemu biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi, ktorý je zároveň aj biskupom moderátorom Slovenskej spoločnosti kánonického práva a je aj hostiteľom prednášajúcich i účastníkov sympózia.
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Vďaku treba vyjadriť aj Mons. Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému
arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi Konferencie biskupov Slovenska,
ktorý je vyštudovaným cirkevným právnikom a už tradične poskytuje rokovaniam sympózia svoju priazeň a podporu. Moja úprimná vďaka patrí
aj pracovníkom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na čele s pánom rektorom seminára Mons. Jozefom Jarabom za technickú a organizačnú pomoc, bez ktorej by nijaké vedecké podujatie nemohlo existovať. Osobitné poďakovanie patrí celému vedeckému, odbornému a organizačnému
tímu sympózia. Na nich všetkých leží časť bremena organizácie sympózia
a spoločne pracujeme na realizácii sympózia. Nech Pán Boh bohato odmení všetkých.
V Spišskom Podhradí 12. 6. 2013			
Mons. Prof. Ján Duda, PhD.,
predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva
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