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specie, ac alias in contrarium prae- livě, jakkoliv udělené, potvrzené
missorum quomodolibet concessis, a obnovené v minulosti proti textu
tohoto listu.
confirmatis et innovatis.
5. Quibus omnibus et singulis, 5. Zvláště a výslovně pro tento
etiamsi de illis eorumque totis teno- případ rušíme všechny jednotlivé
ribus specialis, specifica, expressa výše uvedené předpisy, i ty, pro jeet individua, ac de verbo ad verbum, jichž zrušení je vyžadováno zvláštnon autem per clausulas genera- ní, výslovná a jednotlivá citace
les, idem importantes mentio, seu jejich textu, slovo od slova a ne
quavis alia expressio habenda, aut pouze obecným klauzulemi, nebo
aliqua alia exquisita forma ad hoc jakýmikoliv jinými výrazy formami
servanda foret, tenores huiusmodi, požadovanými v takovém případě.
ac si de verbo ad verbum insere- Považujeme tento list za úplné a dorentur, praesentibus pro plene et statečné vyjádření, jako by se odkazovaly na výše zmíněný obsah, a ten byl
sufficienter expressis habentes,
do nich vložen slovo za slovem.
illis alias in suo robore permansu- V ostatních věcech zmíněné předpiris, hac vice dumtaxat specialiter sy zůstávají platné. Výslovně rušíme
et expresse derogamus, ceterisque také všechno ostatní, co by bylo nějak
v rozporu.
contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctam Ma- Dáno v Římě, u Panny Marie
riam Maiorem, sub anulo Piscatoris, Sněžné, a zapečetěno rybářským
die XXVIII ianuarii MDCXIX, pon- prstenem, dne 28. ledna 1619,
tificatus nostri anno decimo quarto. ve 14. roce našeho pontifikátu.
P
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Poznámka:
Touto bulou došlo k osamostatnění a zrovnoprávnění kapucínského Řádu
s ostatními větvemi. Udivující je, že to není přímo řečeno a není zmíněna změna
ve volbě, kdy místo generálního vikáře se již nadále volil generální ministr!
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Paulus PP. V
Ad perpetuam rei memoriam
1. Alias felicis recordationis Paulus papa III praedecessor noster
supplicationibus dilectorum filiorum fratrum Ordinis minorum sancti Francisci capuccinorum nuncupatorum, sibi humiliter porrectis
tunc inclinatus, auctoritate apostolica et ex certa scientia sua, per
suas sub plumbo expeditas litteras
statuit et ordinavit,
quod ex tunc deinceps iidem fratres electionem vicarii generalis dicti
Ordinis, si a maiori parte eligentium celebraretur, quam primum
commode fieri posset, ministro generali fratrum minorum conventualium nuncupatorum, sicut eatenus
servatum fuerat, donec aliud desuper ordinatum a Sede Apostolica
fuisset, praesentaret seu praesentari facerent,
ipseque minister generalis intra
triduum a praesentatione sibi facta,
ipsum electum vicarium confirmare
teneretur, et triduo elapso, et electo
non confirmato, idem electus pro
confirmato, Sedis Apostolicae auctoritate, haberetur, sub certis modo
et forma tunc expressis, prout in di1
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Papež Pavel V.
Pro věčnou připomínku
1. Svého času náš předchůdce papež Pavel III. blažené paměti vyhověl snažným prosbám milovaných
synů bratří z Řádu Menších svatého
Františka, zvaných kapucíni, které
mu v té době pokorně předložili,
takže stanovil a nařídil apoštolskou
autoritou, a s jistotou co do vědomostí, prostřednictvím listu opatřeného olověnou pečetí1,
že od té chvíle zmínění bratři,
po dosažení většiny z množství voličů, mají předložit, nebo dát předložit, jak jen nejdříve je to pohodlně
možné, výsledek volby generálního
vikáře zmíněného Řádu, generálnímu ministrovi Menších bratří, zvaných konventuálové, jak se to praktikovalo až do té chvíle, až do té
doby, dokud by Apoštolský stolec
nerozhodl jinak.
Generální ministr pak byl povinen do tří dnů od předložení potvrdit zvoleného vikáře. A pokud by
uběhly tři dny, aniž by ho potvrdil,
zvolený se měl považovat za potvrzeného autoritou Apoštolského
stolce, podle jistých způsobů a forem vyjádřených při té příležitosti,

Viz
Vi Bula
B l Pavla
P l III.
III Exponi
E
nobis z 25. srpna 1536.
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ctis Pauli praedecessoris huiusmodi jak bylo šířeji vysvětleno ve výše
litteris, quarum tenores, praesenti- uvedeném listu našeho předchůdce
bus pro sufficienter expressis haberi Pavla III., jehož znění tímto považujeme za dostatečně vyjádřené.
volumus, plenius continetur.
2. Nos ad uberes et suaves fructus 2. My zaměřujeme pohled své poquos, sicut accepimus, iidem fratres zornosti na hojné a líbezné plody,
capuccini in agro dominico in dies, které zmínění bratři kapucíni s Bobenedicente Domino, afferunt, no- žím požehnáním nesou každým dnem
strae considerationis dirigentes intu- na poli Páně, a toužíme je odměnit
itum illosque specialibus favoribus zvláštními přízněmi a milostmi.
et gratiis prosequi volentes
et eorum singulares personas Abychom toho dosáhli, a protože
a quibusvis excommunicationis, jsme příznivě nakloněni snažným
suspensionis et interdicti aliisque prosbám vzneseným pokorně jejich
ecclesiasticis sententiis, censuris et jménem, rozhřešujeme a prohlašujepoenis a iure vel ab homine, quavis me za rozhřešené všechny jejich jedoccasione vel causa latis, si quibus notlivce, od jakékoli exkomunikace,
quomodolibet innodatae existunt, suspense a interdiktu nebo jiných
ad effectum praesentium dumtaxat církevních výroků; od cenzur a trestů
consequendum, harum serie absol- vyhlášených i platných bez nutnosti
ventes et absolutas fore censentes, vyhlášení, vynesených při jakékoli
supplicationibus eorum nomine no- příležitosti a z jakéhokoli důvodu,
nakolik by jimi byly jakkoli postiženy.
bis humiliter porrectis inclinati;
3. quod de caetero perpetuis futuris 3. Zněním tohoto listu udělujeme
temporibus, fratres capuccini praefa- a svolujeme apoštolskou autoritou,
ti electionem eorum vicarii generalis že od nynějška pro všechny budoupraefato ministro generali praesenta- cí časy, zmínění bratři kapucíni nere et ab illo confirmationem electionis jsou vázáni předkládat volbu svého
huiusmodi petere, minime teneantur, generálního vikáře výše uvedenénec ad id a quoquam quavis auctorita- mu generálnímu ministrovi a žádat
te cogi, vel compelli possint, aposto- od něj potvrzení takto učiněné vollica auctoritate, tenore praesentium, by, a nemohou k tomu být nuceni
jakoukoli osobou nebo autoritou.
concedimus et indulgemus,
eosdem fratres capuccinos ab onere Mocí a zněním tohoto listu rozpraesentandi electionem huiusmodi vazujeme, zprošťujeme a osvobozuet illius confirmationem petendi, auc- jeme tytéž bratry kapucíny od potoritate et tenore praesentium omni- vinnosti předkládat takto učiněnou
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no absolvimus, et totaliter eximimus volbu a žádat její potvrzení a požaet liberamus, illosque ab onere huiu- dujeme, aby považováni za takto
smodi omnino absolutos ac totaliter osvobozené a zproštěné atd. od takové povinnosti.
exemptos et liberatos fore et esse;
praesentesque litteras semper et A tento list je třeba považovat
perpetuo validas, firmas et efficaces za vždy a trvale platný, neměnný
exsistere, dictisque fratribus capuc- a účinný, a zmínění bratři ho mohou
cinis in omnibus et per omnia ple- užívat všude a i při všech příležitosnissime suffragari, nec eos desuper tech a nemají ani nesmějí být kvůli
a quoquam quavis auctoritate, quo- tomu nijak obtěžováni, rozrušováni
modoliber molestari, perturbari vel a zneklidňováni od nikoho a od žádné autority.
inquietari posse aut debere;
sicque et non aliter, per quoscu- A tak je třeba, aby všude soudili
mque iudices ordinarios et delega- a rozhodovali jacíkoliv řádní či detos et causarum palatii apostolici legovaní soudcové nebo auditorů
auditores, ubique iudicari et defi- kauz apoštolského paláce. A proniri debere, ac irritum et inane si hlašujeme, že by bylo neplatné a nesecus super his a quoquam qua is účinné, kdyby se kdokoli a jakákoauctoritate scienter vel ignoranter liv autorita pokoušeli rozhodovat
contigerit attentari, decernimus et v této věci odlišně, ať už vědomě, či
nevědomky.
declaramus.
4. Non obstantibus litteris dicti 4. V rozporu s tím není list výše
Pauli praedecessoris, ac constitu- zmíněného Pavla (našeho) předtionibus er ordinationibus apostoli- chůdce, ani apoštolské konstituce
cis, necnon ordinum praefatorum, a nařízení, stanovy a zvyklosti zmíetiam iuramento, confirmatione něných Řádů, ani pokud by byly
apostolica, vel quavis firmitate alia doplněny přísahou, apoštolským
roboratis statutis et consuetidini- potvrzením nebo jakýmkoliv jiným
bus, privilegiis quoque, indultis et zesílením; i kdyby to byly výsady,
litteris apostolicis, illis et eorum indulty a apoštolské listy, udělené
superioribus, quocumque nomine a určené komukoliv z jejich předstanuncupatis et fratribus, sub quibu- vených, či bratřím, v jakékoliv forscumque tenore et formis, ac cum mě a jakéhokoli obsahu, s jakýmquibusvis etiam derogatoriarum de- koliv zrušujícím odvoláním nebo
rogaroriis, aliisque efficcioribus et jinými klauzulemi, i kdyby byly jakinsolitis clausulis, irritantibusque koliv nezvyklé, účinné a zneplatňuet aliis decretis in genere, vel in jící, a jiné dekrety obecně i jednot•(187)•

