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Poznámky: 
Pozornému čtenáři textu breve jistě neuniknou paradoxy závěrečných derogač-

ních klauzulí:
1) Zřetelně tu souběžně existuje příliš mnoho osob, které jsou oprávněny na zá-

kladě zplnomocnění vydávat dokumenty jménem Apoštolského stolce a pro papež-
skou kancelář je tedy jen velmi obtížně zjistit plný rozsah dokumentů vydaných 
na určité téma. Jistě by v této věci bylo prospěšné konzultovat Řád observantů. 
Jenže to se v tomto případě mohlo jevit  jako nespolehlivé, protože ten byl v konfl iktu 
zájmů. 

2) Zřetelně tu také vnímáme pochybnou vymahatelnost práva a absenci právní 
jistoty. Vždyť jakou jistotu může mít příjemce buly doplněné speciálními derogač-
ními klauzulemi, či dokonce přísahou, nebo zárukou apoštolské kanceláře, jest-
liže je může zrušit kterákoli další bula bez toho, že by výslovně citovala doložky 
vyžadované k jejich platnému zrušení!

3) Nejvíce zaujme, že na rozdíl od breve a apoštolských listů vydaných pod ná-
tlakem proti rodící se reformě, v tomto Motu proprio nenajdeme příkaz k návratu 
do klášterů a provincií Observance, z nichž kapucíni přišli. Je tu pouze příkaz, 
aby s případnými navrátilci nebylo nakládáno mstivě, ale naopak s pochopením 
a láskou. 

4) Z hlediska kapucínů bylo velmi důležité, že nikde není zmíněna zakládající 
bula Religionis zelus, a že se jednalo pouze o breve a nikoli o bulu, takže to 
vlastně byl dokument nižšího řádu, který kapucíny nemohl ohrozit a vlastně ani 
nebyl zamýšlen proti třem zakládajícím členům kapucínské reformy, nýbrž proti 
jejich následníkům a sympatizantům z řad observantů, kteří ale tvořili naprostou 
většinou nových členů.  (br. Pacifi k Matějka)

Prameny: 

WICKART, M. [Michael von Zug], Bullarium Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci 
Capucinorum seu Collectio Bullarum, Brevium, Decretorum, Rescriptorum etc., 
quae a Sede Apostolica pro Ordine Capucino emanarunt, sv. I, Roma: ed. Giovanni 
Zempel, 1740, s. 13. 

Pergamenová listina je uložena v generálním archivu OFMCap. ve skříni označe-
né »Authentica«, ve vyvázaném svazku č. 10. 
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Dilectis Fillis FF. Ordinis Minorum 
Capucinis Nuncupatis

Paulus Papa III. Dilecti Filii salutem & 
apostolicam benedictionem.

Nuper accepto per Nos, quod ex eo, quod 
nonnulli Ordinis Fratrum Minorum de 
Observantia nuncupa-torum Professores, 
habitum per eos gestare solitum di-
mittere, & sede Domibus, & et locis 
ejusdem Ordinis ad Domos, & et Loca 
vestra se transferre nitebantur; Religio 
ejusdem Ordinis Fratrum Minorum de 
Observantia, nuncupatorum plurimum 
scandalizabatur. 

Nos, non valentes tunc ob varia 
negotia, quibus occupabamur, huic rei, 
ut voluissemus, vacare, ac sperantes in 
Generali Capitulo Fratrum dicti Ordinis 
de Observantia nuncupatorum, in 
proximo Pentecostes Festo celebrando 
maturius de hac re informari posse, de 
consilio nonullorum S. R. E. Cardinalium, 
motu proprio, & ex certa nostra scientia, 
per alias nostras in forma Brevis literas 
statuimus, & ordinavimus: quod nullus 
dicti Ordinis Minorum de Observantia 
nuncupatorum professor, ad domos, 
& et loca vestra quovis praetextu sine 
nostra specialis licentia se conferre 
posset, & valeret, & contraveniens 
excommunicationis paenam ipso facto 
incurreret. 

Milovaným synům br. Řádu Menších, 
tzv. kapucínům

Papež Pavel III. milovanému synu po-
zdrav a apoštolské požehnání. 

Nedávno jsme se dozvěděli, že někte-
ří bratři se sliby z Řádu Menších bratří 
tzv. observantů, odkládají hábit, který 
je u nich zvykem nosit, a z pobývá-
ní v domech a místech téhož Řádu se 
snaží přejít do vašich domů a míst, což 
vede k náboženskému pohoršení mno-
hých bratří téhož Řádu Menších bratří 
tzv. observantů. 

Protože my jsme v té době, kvůli roz-
ličným jednáním, jimž jsme se věnova-
li, nebyli schopni udělat si čas na tuto 
záležitost, a protože jsme doufali, že 
na generální kapitule bratří zmíněného 
Řádu tzv. observantů, která se má sla-
vit o příštích Letnicích, se budeme moci 
kvalifi kovaněji informovat o této věci, 
na radu některých kardinálů sv. římské 
Církve, z vlastního podnětu a po získání 
spolehlivých informací, jsme jinými na-
šimi listy ve formě breve stanovili a na-
řídili, že: bez našeho zvláštního dovolení 
žádný bratr se sliby z řečeného Řádu 
Menších bratří tzv. observantů nemůže 
a nesmí pod jakoukoli záminkou odejít 
do vašich domů a míst. Pokud by jednal 
v rozporu s tímto nařízením, tím samým 
upadá do trestu exkomunikace. 
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Inhibuimusque sub eadem paena 
Vobis, ne aliquos dicti Ordinis Fratres 
de Observantia nuncupatos, aut cujus-
vis alterius Religionis, vel Ordinis, aut 
domos, vel loca reciperetis, donec à 
Capitulo Generali praedicto plenius 
informati, huic negotio optimum reme-
dium apponeremus: 

volentes, quod si interim aliqui 
ex vobis, qui ex Ordine Fratrum de 
Observantia Nuncupatorum egressi 
essetis, ad ipsum Ordinem de Obser-
vantia reverti velletis, ad ipsius Ordinis 
de Observantia Nuncupati Vicario cha-
ritativè recipi possetis, prout in dictis 
literis plenius continetur. 

Cum autem postea à fide dignis 
certiores redditi simus, ex Fratrum 
aliorum Ordinum, & Religiosorum, ac 
ipsorum Domorum, & Locorum receptione 
nullum scandalum nasci, seu provenire. 
Nos, ad inhibitionem praedictam solum, 
ut scandala tollerentur, devenimus, Motu, 
& scientia similibus mentis nostrae esse 
declaramus, per literas praedictas solum 
Fratrum de Observantia nuncupatorum 
personarum, & locorum recep-tionem, 
usque ad dictum Capitulum Generale vobis 
prohibere, & quoad alia, vos remanere in 
eodem statu, in quo antequam dictae 
literae emanerent eratis. 

Non obstantibus praemissis, ac 
constitutionibus, & Ordinati-onibus 
Apostolicis, necnon qui-busvis aliis 
literis Apostolicis, per quas vobis, 
aliorumque dic-torum Fratrum de 
Observantia nuncupatorum, & eorum 

Pod tímtéž trestem jsme zakázali také 
vám, přijímat do vašich domů a míst 
jakékoli bratry Řádu tzv. observantů, 
nebo z kteréhokoli jiného Řádu či Řeho-
le do té doby, dokud na výše uvedené 
generální kapitule nezískáme celistvěj-
ší informace, abychom našli co nejlepší 
řešení pro tuto záležitost. 

Mezitím si přejeme, pokud by se ně-
kteří z vás, kteří jste vystoupili z Řádu 
tzv. observantů, chtěli vrátit do tohoto 
Řádu tzv. observantů, aby vás vikář 
řečeného Řádu tzv. observantů přijal 
s láskou, v souladu s tím, jak je šířeji 
uvedeno ve zmíněných listech. 

I když jsme později byli důvěryhodný-
mi lidmi ubezpečeni, že nevzniká a ne-
pochází žádné pohoršení na základě 
přijímání bratří a domů i míst jiných 
Řádů a Řeholí, navazujeme na zmíněný 
zákaz, a pouze abychom zamezili pohor-
šení, prohlašujeme, na základě podob-
ných pohnutek a poznatků naší mysli, 
jako skrze zmíněné listy a zakazujeme 
vám pouze přijímání osob a míst brat-
ří tzv. observantů, a to až do zmíněné 
generální kapituly. V ostatních věcech 
zůstaňte v tom stavu, v němž jste byli 
před vydáním tohoto listu. 

Tomu neodporují dříve vydané listy, 
konstituce, apoštolská nařízení, či jaké-
koli jiné apoštolské listy, kterými jsme 
vám zakazovali přijímání bratří tzv. 
observantů a jejich míst, ani jakékoli 
stanovy a zvyklosti, i kdyby byly posíle
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receptio locorum prohibebatur, ac qui-
buscumque statutis, & consuetudini-
bus, etiam juramento, confirmatione 
Apostolica, vel quavis firmitate alia 
roboratis, 

quibus omnibus etiamsi ad eorum 
derogationem requiratur expressa, & 
specialis ipsorum, & clausularum in 
eis contentarum mentio ad effectum 
praedictorum specialiter, & expresse 
deroga-mus, caeterisque contrariis 
quibuscumque. 

Volumus etiam quod praesen-tium 
Transumptis Sigillo alicujus Personae 
in Dignitate Ecclesia-stica, constitutae 
signatis, ac manu alicujus Publici 
Notarii subscriptis, eadem prorsus 
fides habeatur, quae originalibus 
adhi-beretur, si forent exhibitae, vel 
ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub 
Annulo Piscatoris die 12. Januarii 1535. 
Pontificatus Nostri anno primo.

né přísahou, apoštolským potvrze-
ním, nebo jakýmkoli jiným podpisem. 

Výslovně je rušíme bez ohledu na co-
koli i v případě, že ke zrušení jejich 
účinku je vyžadována jejich výslovná 
zmínka nebo zmínka v nich obsažených 
klauzulí.

Přejeme si také, abyste kopii tohoto 
listu nechali opatřit pečetí nějakého 
církevního hodnostáře a nechali pode-
psat rukou veřejného notáře, aby měla 
tutéž věrohodnost jako originál, když 
budou uplatněny a předloženy. 

Dáno v Římě u sv. Petra a zapečetě-
no rybářským prstenem dne 12. ledna 
1535, v prvním roce našeho pontifi kátu. 


