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EUGENIUS (IV), episcopus, 
Servus Servorum Dei. 

Dilectis Filiis Priori, & universis 
Fratribus, Domus Fratrum Eremi 
Camaldulensis praesentibus, & fu-
turis: Salutem & apostolicam bene-
dictionem. 

Illa quae pro tranquillo personarum 
sub Religionis habitu domino famu-
lari desiderantium studio, piae vitae 
statu provide facta sunt, ut illiba-
ta, persistant, cum a nobis petitur, 
Apostolicae confi rmationis robore 
communimus; eaque ampliamus, & 
extendimus, prout in Deo hoc con-
spicimus salubriter expedire. 

Sane dilectorum Filiorum Prio-
ris, & Fratrum Domus Eremi Ca-
maldulensis per Priorem solitem 
gubernari, nuper habita petitio 
continebat, quod olim fel. record. 
Gregorius Papa IX. praedecessor 
noster, Priori, qui tunc erat, & Fra-
tribus dictae Eremi, pro eorum, & 
ipsius Eremi incremento, quasdam 
literas concessit in haec verba. 

Gregorius Episcopus Servus Ser-
vorum Dei Dilecto Filio Priori Ca-
maldulensi salutem, & Apostolicam 
benedictionem. 

Fervor, & integritas Religionis 
quae in Domo tua, & praesertim in 
Eremo per beneplacitum Conditoris 
vigere cognoscitur, inducit nos pro-

biskup EVŽEN IV.
služebník služebníků Božích.

Milovaným synům převorovi 
a všem bratřím nyní i v budoucnos-
ti žijícím v poustevně bratří kamal-
dulů: pozdrav a  apoštolské požeh-
nání.

To, co bylo prozíravě (schváleno) pro klid 
osob, toužících sloužit Pánu v  řehol-
ním oděvu studiem a zbožným živo-
tem, to zůstává nezmenšeně v  plat-
nosti, a když jsme o to byli požádáni, 
osvědčujeme to mocí apoštolského 
potvrzení; a současně to rozšiřujeme 
a doplňujeme, jak to před Bohem po-
važujeme za prospěšné. 

Vskutku obsahoval někdejší list, 
který na  žádost milovaných synů 
převora a bratří z poustevny kamal-
dulů (obvykle řízené převorem), 
udělil náš předchůdce blažené pa-
měti papež Řehoř IX. pro růst 
bratří a této poustevny tehdejšímu 
převorovi a bratřím zmíněné pous-
tevny, tato slova: 

Biskup Řehoř, služebník služeb-
níků Božích, milovanému synu pře-
vorovi kamaldulů, (posílá) pozdrav 
a apoštolské požehnání. 

Horlivost a řeholní bezúhonnost, 
které, jak známo, převládají ve tvém 
domě a zvláště v poustevně, nás ve-
dou a  pobízejí k  tomu, abychom 
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bus etiam, & eorum totis tenoribus 
in praesentibus esset habenda men-
tio specialis: 

Nulli ergo omnino hominum li-
ceat hanc paginam nostrae confi r-
mationis, communitionis, & con-
cessionis infringere, vel eiu ausu 
temerario contraïre. Si quis autem 
hoc attentare praesumpserit, indi-
gnationem Omnipotentis Dei, & 
Beatorum Petri, & Pauli Apostolo-
rum eius, se noverit incursurum. 

Datum Florentiae, Anno Incar-
nationis Domini M. CCCV.* Oct. 
Kal. Decemb. Pontifi catus nostri 
Anno quinto. 

Gratis de mandato D. N. Papae. 

Ioannes de Steccatis. 

by stanovovaly podmínku, že pro 
jejich zrušení je nutno výslovně ci-
tovat celý jejich text. 

Nikomu tedy z  lidí není dovole-
no porušovat toto naše potvrzení, 
osvědčení a  svolení, nebo se mu 
opovážlivě protivit. Pokud by se 
toho však někdo opovážil, ať je mu 
známo, že na sebe uvaluje hněv nej-
vyššího Boha a jeho apoštolů Petra 
a Pavla.

 Dáno ve Florencii, 24. listopadu, 
léta Páně 1435*, v pátém roce na-
šeho pontifi kátu. 

(Sepsáno zdarma, na příkaz naše-
ho pana papeže).

Giovanni de Steccatis.

PRAMENY:
BOVERIUS, Z. [Zaccaria Boverio da Saluzzo]: Annales, sive Sacrae Historiae Ordi-

nis Minorum Capuccinorum Sancti Francisci, sv. 1, Lyon: C. Laundry, 1637, Regestum 
Bullarum ac Diplomatum (de quibus in hoc primo annalium tomo fi t mentio), s. 969-970; 

COCQUELINES C. (ed.): Bullarum, privilegiorum ac diplomatum pontifi cum am-
plissima collectio, sv. III/3, Roma 1743, [bula Illa quae] s. 11.

POZNÁMKA:
N.B.: Svolení obsažené v tomto listu bylo kapucínům stejným způsobem udě-

leno bulou Klementa VII. Inter Multiplices Curas z 3.9.1529 (viz ZP 2017/05-06, 
příloha [20 s.]). Viz i komentář připojený k této bule.

Rok uvedený v publikovaném latinském textu Boveriových Annales je zcela 
evidentně chybný, neboť v  roce 1305 dle  textu ani 1405 dle  úvodní anotace 
nevládl žádný z papežů jménem Evžen. Správný rok 1435 pro pátý rok pontifi -
kátu Evžena IV. (1431-1447) však uvádí A. GOAZMOAL v knize Privilegia omnium 
Religiosorum Ordinum Mendicantium Et non Mendicantium, in quibus ipse communicant, 
Antwerpen: Gymnic 1668, s. 495, č. 9.
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Quare pro parte dictorum Prio-
ris & Fratrum nobis fuerit humili-
ter supplicatum, ut eis super hoc 
opportune providere, dictaeque 
concessioni robur Apostolicae con-
fi rmationis adiicere, & etiam quan-
tum opus est, ipsam amplifi care de 
benignitate Apostolica dignaremur. 

Nos itaque de praemissis plenius 
informati, Prioris & Fratrum praedic-
torum supplicationibus inclinati, con-
cessionem praedictam, nec non dictas 
literas, & quacumque in eis contenta, 
rata, & grata habentes, ea auctoritate 
Apostolica confi rmamus, & praesentis 
scripti patrocinio communimus. 

Vobisque ut omnes, & singulos, 
cuiuscunque ordinis existant, & de 
quibuscunque Congregationibus, 
Domibus, seu Monasteriis, sive 
Mendicantium, sive non Mendican-
tium, etiam Carthusiensis Ordinis 
venerint, qui in Eremo vestro, sub 
Ordine, & Habitu vestro in ipsa 
Eremo, Altissimo perpetuo famu-
lari elegerint: Superiorum ipsorum 
licentia petita licet non obtenta, sine 
cuiusdam contradictione, & alias se-
cundum praefati Praedecessoris no-
stri in dictis literis contentam volun-
tatem, recipere, & retinere possitis, 
tenore praesentium indulgemus. 

Non obstantibus Constitutioni-
bus, & Ordinationibus, Privilegiis, 
& indultis quibuscumque sub qua-
vis forma verborum in contrarium 
forsan factis, seu faciendis; De qui-

Proto nám byla jménem uvedené-
ho převora a bratří pokorně předlo-
žena žádost, abychom vydali v této 
věci pro ně vhodná opatření, a po-
sílili uvedené svolení mocí apoštol-
ského potvrzení a také je, nakolik je 
třeba, ráčili s apoštolskou laskavos-
tí rozšířit. 

My jsme se proto nechali o  uve-
deném podrobněji informovat a na-
kloněni snažným prosbám převora 
a  bratří, potvrzujeme apoštolskou 
autoritou uvedené svolení i zmíně-
ný list, a vše, co je v něm obsaženo 
považujeme za schválené a žádoucí 
a osvědčené tímto listem.

A  vám udělujeme tímto listem 
svolení, abyste bez jakéhokoli pro-
tiřečení dovolili setrvat všem jed-
notlivcům, kteří přijdou do  vaší 
poustevny z  jakéhokoli společen-
ství, domu nebo kláštera, ať už 
z  Řádů žebravých či nežebravých, 
včetně Řádu kartuziánů, a rozhod-
nou se trvale sloužit ve  vaší pous-
tevně Nejvyššímu podle vaší řehole 
a ve vašem hábitu, poté, co požádali 
o souhlas své představené, a i když 
ho neobdrželi, a  také ostatní, jak 
to svolil v uvedeném listu náš před-
chůdce. 

Na  překážku nejsou konstituce, 
nařízení, výsady a  indulty udělené 
v  minulosti nebo v  budoucnosti 
komukoli a  vyjádřené jakoukoliv 
slovní formou; včetně těch, které 
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pensius, & hortatur, ut petitiones 
tuas, quantum cum Deo possumus, 
prompto velimus animo exaudire. 

Hac itaque ratione inducti, tibi, 
& Fratribus tuis auctoritate Apo-
stolica indulgemus, eos, qui de aliis 
Congregationibus venientes in Ere-
mo vestro (dummodo elegerint, & 
promiserint sub Ordine, & habitu 
vestro in Eremo perpetuo deservi-
re) libere sine cuiusdam contradi-
ctione, retinere possitis: ita tamen 
quod (illis) non permittatur in sa-
cris Ordinibus, nisi de ipsorum or-
dinatione certi fueritis, ministrare. 

Nulli ergo omnino hominum lice-
at hanc paginam nostram concessio-
nis infringere, vel ei ausu temerario 
contraïre: Si quis autem hoc atten-
tare praesumpserit indignationem 
Omnipotentis Dei & Beatorum 
Apostolorum eius Petri, & Pauli se 
noverit incursurum. 

Datum Anagniae ix. Kal. Iulii, 
Pontifi catus nostri Anno primo. 

Cum autem, sicut eadem petitio su-
biungebat, propter diversa Privilegia, 
& indulta diversis Congregationibus, 
diversarum Domorum & Monaste-
riorum postea per Apostolicam Se-
dem concessa, necnon diversas alias 
Constitutiones, & ordinationes edi-
tas, concessioni praefati Praedecesso-
ris nostri plurimum derogatum exi-
stit: propter quod multi, qui in dicta 
Eremo Altissimo famulari aff ectant, 
ab eorum proposito retrahuntur. 

příznivě odpověděli na tvou žádost, 
a nakolik z Božího pověření může-
me, ochotně jí vyhověli. 

Z  těchto důvodů apoštolskou au-
toritou dovolujeme tobě a tvým bra-
třím, abyste svobodně a  bez jakého-
koli protiřečení dovolili setrvat těm, 
kdo do  vaší poustevny přijdou z  ji-
ných kongregací (za předpokladu, že 
se rozhodnou a slíbí, že budou ve vaší 
poustevně trvale sloužit [Nejvyššímu] 
podle vaší řehole a ve vašem hábitu), 
avšak tak, že se jim nedovoluje vyslu-
hovat službu z  posvátných svěcení, 
nejste li si jisti jejich vysvěcením.

Nikomu z lidí není tedy dovoleno 
porušovat toto naše dovolení, nebo 
se mu opovážlivě protivit. Pokud 
by se toho však někdo odvážil, ať je 
mu známo, že na sebe uvaluje hněv 
všemohoucího Boha a  jeho blaže-
ných apoštolů Petra a Pavla. 

Dáno v Anagni, 23. června 1227, 
v prvním roce našeho pontifi kátu. 

Jak však předpokládala již sama 
žádost, kvůli rozličným výsadám 
a  indultům, uděleným později 
Apoštolským stolcem rozličným 
společenstvím domů a  klášterů, 
a  v  důsledku rozličných jiných vy-
daných konstitucí a  nařízení, bylo 
se souhlasem našeho uvedeného 
předchůdce mnohé zrušeno: Proto 
mnozí, kteří touží sloužit Nejvyšší-
mu v uvedené poustevně, jsou odra-
zeni od svého záměru. 


