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Sane cum olim vas aureum man-
na plenum Christi corpus deitatem 
continens praefi gurans, in arca foe-
deris auro tecta infra sancta sancto-
rum fuerit collocatum, ut munde in 
loco venerabili servaretur; dolemus 
plurimum, & tristamur quod in 
provinciis sacerdotes sanctiones ca-
nonicas immo divinum judicium 
contemnentes, sanctam Eucharis-
tiam incaute custodiunt, & immun-
de, indevote contrectant, quasi nec 
creatorem timeant vel recreatorem 
diligant, aut judicem omnium expa-
vescant: quamquam Apostolus terri-
biliter commisetur deteriora illum 
mereri supplicia, qui Filium Dei con-
culcaverit, vel sanguinem testamenti 
pollutum duxerit, aut spiritui gratiae 
contumeliam fecerit, quam trans-
gressores legis Mosaicae, qui mortis 
sententia plectebantur. 

Ne igitur de caetero propter incu-
riam sacerdotum in indevotos di-
vina indignatio gravius exardescat, 
disctricte praecipiendo mandamus, 
quatenus a  sacerdotibus Eucharistia 
in loco singulari; mundo etiam et 
signato semper honorifi ce colloca-
ta devote ac fi deliter conservetur. 
Sacerdots vero quilibet frequenter 
doceat plebem suam, ut cum in ce-
lebratione missarum elevatur hostia 
salutaris, quilibet reverenter inclinet, 

Jestliže v  minulosti zlatá nádo-
ba naplněná manou předobrazo-
vala božství obsažené v  Kristově 
těle, a byla umístěna ve velesvatyni 
v Arše úmluvy potažené zlatem, aby 
byla uchovávána na čistém a počest-
ném místě, velmi nás bolí a naplňu-
je smutkem, že v některých krajích 
kněží pohrdající kanonickými tresty 
i  Božími soudy uchovávají nejsvě-
tější Eucharistii nedbale a  bez úcty 
se jí dotýkají nečistýma rukama, 
takže se nebojí Stvořitele, ani ne-
milují Obnovitele, ani se nechvějí 
před Soudcem všech, ačkoli Apoštol 
přísně napomíná, že „ten, kdo zne-
uctí Božího Syna a za nic nemá krev 
smlouvy…, nebo se vysmívá Duchu 
milosti“ (srov. Žd 10:29) si zasluhuje 
hroznější trest, než ti, kdo překračo-
vali Mojžíšův zákon, a  v  důsledku 
toho propadali trestu smrti. 

Aby tedy v  důsledku nedbalosti 
kněží ještě intenzivněji nevzplanul 
Boží hněv proti bezbožným, přísně 
nařizujeme a ustanovujeme, že kně-
ží musí vždy uchovávat Eucharistii 
na vyhrazeném čistém a označeném 
místě, kde bude počestně uložena 
a zbožně i věrně uchovávána. Každý 
kněz by měl často učit sobě svěřené, 
že se mají s úctou klanět, kdykoli je 
spásonosná hostie pozvedána při 
slavení mše svaté, 



Bulletin Provincie kapucínů v ČR (roč. XXII) ZP 2015/02

idem faciens cum ipsam portat 
Presbyter ad infi rmum; quam in 
decenti habitu superposito mundo 
velamine ferat & referat manifeste 
& honorifi ce ante pectus cum omni 
reverentia & timore, 

semper tamen lumine procedente, 
cum sit candor lucis aeternae, ut ex 
hoc apud omnes fi des & devotio au-
geatur. 

Praelati autem hujus mandati gra-
viter punire non diff erant transgre-
ssores, si & ipsi divinam & nostram 
volunt ungere ultionem. Attendat 
igitur unusquisque ut sic mandatum 
nostrum iuxta susceptum offi  cium 
exequatur, quod nemo coronam 
ejus accipiat, vel de suo loco ejus ca-
ndelabrum amoveri contingat, sed 
potius coronari gloria & honore. 

Datum Viterbii XIII Kalendas De-
cembris, Pontifi catus nostri: Anno 
IV.

a že každý by měl činit totéž, když 
ji kněz nese nemocnému. Kněz by ji 
měl tam i zpět nést uctivě, překrytou 
čistým závojem, zjevně počestně, 
a se vší úctou a bázní ve výši hrudi. 

A  vždy před ním má jít někdo 
s  lampou, neboť Eucharistie je ja-
sem věčného světla, aby tak u všech 
rostla víra a zbožnost. 

A biskupové ať neváhají přísně po-
trestat ty, kdo porušují toto nařízení, 
jinak budou čelit Boží i naší odplatě. 
Ať tedy jeden každý dohlédne, aby 
toto naše nařízení bylo prováděno 
v  souladu s  přijatou službou, aby 
mu nebyla odňata jeho koruna a ne-
byl jeho svícen odstraněn ze svého 
místa, ale spíše, aby byl korunován 
slávou a ctí. 

Dáno ve  Viterbu, devatenáctého 
listopadu (tj. 13. dne před prosin-
covými kalendami) ve čtvrtém roce 
našeho pontifi kátu.1

1 Ve  všech kritických komentářích je 
tento listo všem datován na 22. listopadu. 
Zřejmě byl navzdory dataci uveřejněn až 
o tři dny později. 

Prameny: 
Dekret Expectavimus hactenus, část: Sane cum olim (Papež Honorius III., 
Viterbo 19.11.1219, in: Magnum Bullarium Romanum, sv. IX, Luxemburg: 
ed. Henri-Albert Gosse, 1741, s. 42b; Idem, in: Bullarium Romanum [ed. 
Angelo M. Cherubini], Roma: Typografi a Apostolica, 1638, č. XL, sv. III, 
s. 366a-366b.
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