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ZP 11-12/2014
Contradictores quoslibet & Re-

belles per Censuram Ecclesiasticam, 
& alia opportuna Juris Remedia, 
& invocato etiam ad hoc (si opus 
fuerit) auxilio brachii Saecularis, 
compescendo. 

Datum Romae apud Sanctum 
Petrum, sub Sigillo Offi  cii Poeni-
tentiariae, XV. Kal. Junii, Pontifi catus 
Domini Clementis Papae VII. Anno 
Tertio. 

Exemplar in pergamena authenticum 
asservatur in Archivio Generali Ordinis, 
armario Authenica, in fasciculo colligato 
num. 1. 

Ty, kdo by protiřečili a  vzdoro-
vali, je možné potrestat církevním 
trestem, nebo jiným právním opat-
řením, a  pokud to bude třeba, je 
možné o  jejich zklidnění požádat 
i světskou moc. 

Dáno v Římě u sv. Petra, a opat-
řeno pečetí úřadu (Apoštolské) pe-
nitenciárie, dne 18. května (1526), 
ve třetím roce pontifi kátu pana pa-
peže Klementa VII.

Jeden exemplář pergamenového potvrze-
ní se uchovává v  generálním archivu naše-
ho Řádu, ve  skříni označené »Authentica«, 
ve vyvázaném svazku č. 1.

Pramen: 
WICKART Michael [Michael von Zug]: 

Bullarium Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci 
Capucinorum, seu, Collectio bullarum, brevium, 
decretorum, rescriptorum oraculorum &c. 
quae â Sede Apostolica pro Ordine Capucino 
emanârunt, sv. 1, Roma: Stamperia di 
Giovanni Zempel, 1740, s. 1-2.
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Patribus Reformationis, quae Ca-
pucinorum postea fuit nuncupata, 
indulgetur, ut petita prius (licet non 
obtenta) suorum PP. Superiorum 
licentia, extra Ordinis Conventus, 
in locis solitariis vivere possint, & 
ne in hac vivendi ratione turbentur, 
Episcopi Camerinensis juri, ac tutelae 
commendantur. 

LAURENTIUS, 
miseratione Divina Episcopus 

Praenestinus, 

Dilectis in Christo Ludovico, & 
Raphaeli de Forosempronio, ac 
Matthaeo de Bassio de Monte Feltrio 
(*) Ord. FF. Minor. de Observatia 
Professoribus, Salutem in Domino. 

Ex parte vestra fuit propositum 
coram nobis, quod vos pro majori 
Animi vostri quiete, & ob melioris 
vitae frugem cum nonnullis de 
causis ulterius in eiusdem Ordinis 
domibus cum sana conscientia 
morari, & remanere non speratis, 
cuperetis propterea extra domos, &  
Conventus dicti Ordinis de coetero 
stare, & in aliquo honesto loco e 
coetu hominum remoto; habitu 
vestro semper retento, vitam 
Eremiticam ducendo, morari: & 
quoad vixeritis permanere, quod 
tamen licite facere, aut vobis 

Otcům reformy, která byla poz-
ději pojmenována kapucínská, se 
dovoluje, aby poté, co požádají 
o  svolení svých Otců představe-
ných (i  kdyby je neobdrželi), smě-
li žít na  osamělých místech mimo 
kláštery Řádu, a  nebyli v  tomto 
způsobu života rušeni. Doporučují 
se do pravomoci a ochrany biskupa 
města Camerino. 

VAVŘINEC

z  Božího milosrdenství biskup 
palestrinský,

pozdrav v  Pánu v  Kristu milova-
ným profesům Řádu Menších bra-
tří observantů Ludvíkovi a Rafae-
lovi z Fossombrone, a Matoušovi 
z Bascia v Montefeltru.

Vašim jménem nám bylo před-
loženo, že nedoufáte (v možnost), 
že byste nadále mohli s  čistým 
svědomím setrvávat a  přebývat 
v  domech téhož Řádu, a  proto 
kvůli většímu duchovnímu klidu 
a  lepšímu užitku pro život touží-
te, abyste směli žít mimo domy 
a kláštery řečeného Řádu na něja-
kém počestném místě vzdáleném 
od  shluku lidí; abyste si směli 
ponechat svůj hábit a  vést pous-
tevnický život, a dovoleně tak se-
trvat až do své smrti, a že jste se 
zdráhali se k tomu odhodlat, aniž 
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permitti dubitatis, Sede Apostolica 
desuper inconsulta: supplicari 
fecistis humiliter, Vobis super his 
per Sedem ipsam de opportuno 
remedio juris provideri. 

Nos igitus auctoritate Domini 
Papae, cujus Poenitentiariae 
curam gerimus, & de cujus speciali 
mandato, super hoc vive vocis 
Oraculo Nobis facto, 

Vobis, ut Superiorum vestrorum 
licentia per Vos, vel alium, seu 
alios nomine vestro petita, licet 
non obtenta, extra Domos, & 
loca Regularia dicti Ordinis in 
aliquo Eremitorio, ut praefertur, 
permanendo, 

et habitu vestro semper retento, 
Et Regula, in quantum humana 

patitur fragilitas, servata, sub 
obedientia, & correctione Ordinarii, 
in cujus Dioecesi Vos residere 
contigerit, 

vivendo vitam Eremiticam, quoad 
vixeritis, ducere; 

Necnon Eleemosinas, vobis a  quib-
usvis Christifi delibus pie elargiendas 
recipere: illasque in vestros usus lici-
tos, & honestos convertere: 

Et interim omnibus, & singulis 
privilegiis, gratiis, et indultis, uti, & 
gaudere, libere, & licite possitis, & 
valeatis, indulgemus, plenamque, 
& liberam concedimus facultatem: 

byste se předtím v té věci poradili 
s Apoštolským stolcem: Proto jste 
podali pokornou žádost, aby se 
vám sám Stolec postaral o vhodné 
právní řešení. 

My tedy, autoritou Pana pa-
peže, jehož Penitenciárii řídí-
me, a  z  jeho zvláštního pověření 
v  této záležitosti, které nám úst-
ně sdělil, 

(dovolujeme) vám, abyste se 
svolením svých představených, 
o  které požádáte vy sami, nebo 
někdo jiný vašim jménem (i  teh-
dy, pokud ho neobdržíte), mohli 
setrvávat mimo domy a  řádová 
místa řečeného Řádu v  nějaké 
poustevně, jak se o  tom mluví 
výše, 

a abyste si ponechali svůj hábit, 
a abyste, nakolik to umožní lid-

ská křehkost, zachovávali Řeholi, 
pod poslušností a  napravováním 
ze strany Ordináře, v jehož diecé-
zi se rozhodnete sídlit, 

a  abyste až do  své smrti vedli 
poustevnický život; 

a abyste směli přijímat almužny, 
které vám zbožně daruje kterýko-
li věřící: a směli je dovoleně a po-
čestně užívat pro svou potřebu.

A  prozatím udělujeme plné 
a  svobodné oprávnění, abys-
te svobodně a  dovoleně užívali 
a  požívali všech jednotlivých vý-
sad, milostí a indultů, bez ohledu 
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non obstantibus Constitutionibus,  
& ordinationibus Apostolicis, & sta-
tutis, & consuetudinibus Domorum, 
&  Ordinis praedictorum, etiam Ju-
ramento, confi rmatione Apostolica, 
vel quavis fi rmitate alia roboratis, 

privilegiis quoque, indultis, & 
literis Apostolicis Ordini hujusmodi, 
seu illius quibusvis Superioribus 
Praelatis, & Reformationibus, sub 
quibusvis verborum formis, & 
clausulis etiam derogatoriarum dero-
gatoriis, fortioribus, effi  cacioribus, 
& insolitis contra praemissa fortan 
concessis, confi rmatis, & iteratis 
vicibus innovatis, quibus omnibus 
hac vice dumtaxat, illis alias in suo 
robore permansuris, specialiter, & 
expresse derogamus, coeterisque 
contrariis qiubuscumque. 

Quocirca Ven. in Christo Patri, 
Dei gratia Episcopo, Camerinen., 
vel ejus Vicario in Spiritualibus, 
auctoritate, & mandato praedictis 
committimus, & mandamus, qua-
tenus vobis, in praemissis effi  cacis 
defensionis praesidio per se, vel 
alium, seu alios assistentes non 
permittant Vos, per quoscumque 
Ordinis praedicti Superiores, Prae-
latos, & Fratres, aut Judices, & 
Personas alias, tam Ecclesiasticas, 
quam Saeculares, quavis aucto-
ritate, etiam Apostolica, fungentes, 
in personis rebusque vestris aliis, 
quovis quaesito colore, vel ingenio 
molestari, perturbari, seu alias 
quomodolibet inquietari; 

na  apoštolské konstituce a  naří-
zení, stanovy a  zvyklosti domů 
či řečeného Řádu, i  kdyby byly 
posíleny přísahou, apoštolským 
potvrzením, nebo jakoukoli jinou 
autoritou, 

a  rovněž výsad, indultů a  apoš-
tolských listů, udělených tomuto 
Řádu, nebo jakýmkoli jeho před-
staveným a  reformám, daných ja-
koukoli slovní formou či klauzulí, 
včetně zrušujících či posilujících, 
včetně těch, které by snad byly 
uděleny nezvyklou formou a potvr-
zeny, opakovaně obnoveny, ať už se 
týkaly kohokoli, a  výslovně a  jme-
novitě rušíme od  nich odlišná do-
sud platná ustanovení, bez ohledu 
na jakákoli opačná opatření. 

A tímto svěřujeme výše popsanou 
autoritou a pověřením v Kristu cti-
hodnému Otci, z  Boží milosti bis-
kupovi camerinskému, nebo jeho 
vikáři v  duchovních záležitostech,  
aby vám on sám nebo prostřednic-
tvím jiného poskytl obrannou zá-
štitu, a nedovolil, aby pod jakoukoli 
záminkou zasahovali jacíkoli před-
stavení či bratři řečeného Řádu, 
či soudcové, nebo jiné osoby, jak 
církevní, tak i  světské, disponující 
jakoukoli autoritou, včetně apoš-
tolské, do  vašich záležitostí, nebo 
vás zatěžovali, vyrušovali, či jakkoli 
zneklidňovali.


