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illos, quam etiam quoscumque alios, 
etiam Saeculares, & cujuscumque 
alterius Religionis ad eos acceden-
tes, in eorum Domibus, seu locis, ac 
etiam nova loca, eis, a quibusvis con-
cedenda recipere, & retinere libere, & 
licite possint, nec propterea aliquas 
censuras, sive poenas incurrant, nec 
incurrisse censeantur. 

Non obstantibus nostris praedictis, 
& quibusvis aliis literis, privilegiis, & 
indultis Apostolicis, eisdem Fratribus 
Ordinis Minorum de Observantia sub 
quibuscumque tenoribus, & formis, 
aut cum quibusvis clausulis, & decre-
tis, etiam motu proprio concessis, qui-
bus omnibus illorum tenores, & datas, 
ac si de verbo ad verbum nihil penitus 
omisso, inserti forent, praesentibus 
pro suffi  cienter expressis habentes, 
quoad praemissa specialiter, & expre-
sse derogamus, & adversus illas nulla-
tenus suff ragari posse volumus, caete-
risque contrariiis quibuscumque. 

Decernentes praesentium tran-
sumptis manu Notarii publici sub-
scriptis, & Sigillo alicujus Personae 
in Dignitate Ecclesiastica constitutae 
munitis, eandem prorsus fi dem in Ju-
dicio, & extra adhibendam fore, quae 
eisdem praesentibus adhiberentur, si 
forent exhibitae, vel ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Mar-
cum sub Anullo Piscatoris die 29. Au-
gusti 1535. Pontifi catus Nostri Anno 
Primo.1

mat do svých domů, nebo míst, včet-
ně nových míst, které by jim kdokoli 
přenechal, a svobodně podržet jak je, 
tak i jakékoli jiné, včetně světských 
lidí, nebo řeholníků z kteréhokoli ji-
ného Řádu, kteří k nim přijdou, aniž 
by kvůli tomu upadli do jakýchko-
li cenzur nebo trestů, nebo aniž by 
za jimi stižené byli považováni. 

V rozporu s tím nejsou naše před-
chozí zmíněné, nebo jakékoli jiné lis-
ty, výsady a apoštolské indulty, uděle-
né týmž bratřím Řádu Menších bratří 
observantů v jakémkoli znění nebo 
formě, nebo s jakýmikoli dovětky, ani 
s dekrety, byť udělenými ve formě 
Motu Proprio, i kdyby v nich bylo sta-
noveno, že k jejich zrušení je nutné je 
citovat slovo za slovem. Tyto všechny 
považujeme za dostatečně vyjádřené 
a jejich premisy zvláště a výslovně 
rušíme a přejeme si, aby se na ně již 
nikdo nemohl odvolávat. V rozporu 
není ani cokoli jiného. 

Rozhodujeme, že opis tohoto de-
kretu musí být vyhotoven veřejným 
notářem a opatřen pečetí některého 
církevního hodnostáře, kdykoli by 
měl být použit jako důkaz nebo do-
klad na soudu.

Dáno v Římě u sv. Marka a zape-
četěno rybářským prstenem dne 29. 
srpna 1535, v prvním roce našeho 
pontifi kátu. 

1 Dudum postquam (Pavel III., 29.08.1535, Roma), in: WICKART M. [Michael von Zug]: Bullari-
um Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci Capucinorum seu Collectio Bullarum, Brevium, Decretorum, Rescrip-
torum etc., quae a Sede Apostolica pro Ordine Capucino emanarunt [Bullarium Capuccinorum], sv. I, Roma: 
Typografi a Giovanni Zempel, 1740, s. 15-16.
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Paulus Papa III. 
ad futuram rei memoriam
Dudum postquam per Nos accepto, 

quod ex eo, quod nonnulli Ordinis Frat-
rum Minorum de Observantia nuncupa-
torum Professores, sub pratetextu fru-
gis melioris vitae, aut ex aliis causis, 
habitum per ipsos Professores gestari 
solitum, dimittere, & se de Domibus, & 
Locis ejusdem Ordinis ad Domos, & Loca 
Fratrum Ordinis Sancti Francisci Ca-
puciatorum nuncupatorum transferre 
nitebantur, Religio ejusmodi Fratrum 
Minorum scandalizabatur, 

Nos per quasdam statuimus, & or-
dinavimus, quod nullus ejusdem Ordi-
nis Fratrum Minorum de Observantia 
nuncupatorum Professor ad Domos, 
& Loca dictorum Fratrum Minorum 
Capucinorum, quovis pratextu, sine 
speciali nostra licentia se transferre 
posset, & contraveniens excommuni-
cationis poenam ipso facto incurreret. 

Superioribus autem diebus cum 
accepissemus, quod Capitulum Ge-
nerale ipsius Ordinis Fratrum Mino-
rum de Observantia nuncupatorum 
statuerat, quod ejusdem Ordinis FF. 
Minorum de Observantia nuncupato-
rum Professoribus, arctiorem vitam 
ducere cupientibus congrua loca, in 
quibus eandem vitam ducere possent, 
assignarentur. 

Papež Pavel III.
pro trvalou připomínku.
Nedávno jsme se dozvěděli, že ně-

kteří bratři se sliby z Řádu Menších 
bratří tzv. observantů, pod zámin-
kou dosažení plodů lepšího života, 
nebo z jiných důvodů, odkládají há-
bit, který je u nich zvykem nosit, 
a z domů a míst téhož Řádu se snaží 
přejít do domů a míst bratří Řádu sv. 
Františka, tzv. kapuciátů, což vede 
k náboženskému pohoršení mnohých 
bratří téhož Řádu Menších bratří tzv. 
observantů.

My jsme již dříve stanovili a naří-
dili, že žádný bratr se sliby z téhož 
Řádu Menších bratří tzv. observantů 
pod žádnou záminkou nesmí přejít 
bez našeho zvláštního povolení. Po-
kud by jednal opačně, tím samým 
upadá do trestu exkomunikace. 

Jak jsme se však před několika dny 
dozvěděli, generální kapitula téhož 
Řádu Menších bratří tzv. observan-
tů stanovila, že pro ty bratry se sli-
by v témže Řádu Menších bratří tzv. 
observantů, kteří touží vést přísnější 
život, mají být vybrána vhodná mís-
ta, v nichž by mohli vést takový život.
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Nos per alias nostras in forma 
Brevis Literas similiter statuimus, 
& ordinavimus, quod ex tunc de co-
etero omnes et singuli dicti Ordinis 
Minorum de Observantia nuncupa-
torum Professores, arctiorem vitam 
hujusmodi ducere cupientes, ad loca 
per Capitula Provincialia, juxta ej-
usdem Capituli Generalis determina-
tionem ad hunc eff ectum designanda, 
se transferre deberent, nec ad Domos, 
sive Loca dictorum Fratrum, quovis 
praetextu, sine Nostra, aut Sedis Apo-
stolicae expressa licentia, specialem 
literarum earundem mentionem faci-
ente, aut saltem absque ministri, seu 
Commissarii Generalium dicti Ordinis 
Minorum de Observantia, in scriptis 
habita, sub poenis, & et censuris, in 
eis prioribus Literis appositis, ipso 
facto incurrendis, se transferrent, 
aut illorum habitum assumere, vel 
gestare possent: 

eisdem Fratribus Capuciatis nihilo-
minus sub excommunicationis poena 
districte praecipiendo mandantes, 
quatenus dicti Ordinis Minorum de 
Observantia nuncupatorum, Pro-
fessores, etiam in habitu saeculari, 
aut cujusvis alterius Religionis ad 
eos accedentes, in eorum Domibus, 
sive Locis, quovis praetextu, sive qua-
esito colore, non reciperent. 

Si qui vero ex praefatis Capuciatis 
Fratribus, qui olim de Observantia 
fuerunt, ad eundem, unde digressi 
erant, Ordinem redire vellent, ab 
eisdem Generalibus Ministro, seu 
Commissario, dicti Ordinis infra an-

My jsme jiným našim listem ve for-
mě breve rovněž stanovili a nařídi-
li, že od nynějška všichni jednotliví 
bratři se sliby z uvedeného Řádu 
Menších (bratří) tzv. observantů, kte-
ří touží vést přísnější život, se mají 
odebrat do míst, která k tomu účelu 
vyberou provinční kapituly, v soula-
du s rozhodnutím zmíněné generální 
kapituly, a že bez výslovného písem-
ného povolení od nás nebo od Apoš-
tolského stolce, které by zvlášť zmi-
ňovalo onen list, nebo bez písemného 
souhlasu generálního ministra nebo 
gen. komisaře uvedeného Řádu Men-
ších (bratří) observantů nesmí přejít 
(ke kapuciátům), nebo přijmout jejich 
hábit, nebo žít jejich způsobem živo-
ta, jinak upadnou do trestů a cenzur, 
stanovených v oněch předchozích lis-
tech. 

Oněm bratřím kapuciátům nicméně 
přísným příkazem nařizujeme, že pod 
trestem exkomunikace nesmí jakouko-
li záminkou nebo právní kličkou při-
jmout nikoho z uvedeného Řádu Men-
ších bratří tzv. observantů, i kdyby 
přišli ve světském oděvu, nebo v há-
bitu jakéhokoli jiného Řádu, a chtěli 
vstoupit do jejich domů nebo míst. 

Jestliže by se pak někteří ze zmíně-
ných bratří kapucíátů, kteří předtím 
patřili k observantům, chtěli vrátit 
do Řádu, z něhož odešli, generální 
ministr nebo vikář toho Řádu je smí 
milosrdně přijmout zpět, avšak pouze 
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num duntaxat, ex tunc computand-
um, charitative recipi possent, prout 
in eisdem Literis plenius continetur. 

Cum autem, sicut Nobis ex fi de 
dignorum relatione innotuit, Provin-
cialia Capitula dicti Ordinis Fratrum 
Minorum de Observantia aliqua loca, 
ad quae Professores arctiorem vitam 
ducere cupientes, juxta dicti Capituli 
Generalis ordinationem se transferre 
possint, nondum deputaverint, Nos, 
ne ipsi Professores arctiorem vitam 
ducere cupientes, quo minus illam 
ducere possint, praetextu dictarum 
posteriorum literarum impediantur, 
providere, ac eos in eorum proposito 
confovere volentes, 

Motu proprio, & ex certa nostra Sci-
entia, Auctoritate Apostolica tenore 
praesentium statuimus, & decerni-
mus, quod, nisi Capitula Provincialia 
praedicta, juxta tenorem posteriorum 
literarum nostrarum, loca, ad quae 
ipsi Professores arctiorem vitam du-
cere volentes transferri possint, infra 
duos menses, a die, qua praesentes 
Dilecto Filio Ministro Generali dicti 
Ordinis Minorum de Observantia, vel 
dicti Ordinis Generali Commissario 
in Romana Curia existenti, intimatae 
fuerint, computandos, realiter, & cum 
eff ectu designaverint, & deputave-
rint; quicumque ipsius Ordinis Frat-
rum Minorum de Observantia, arcti-
orem vitam ducere volentes, ad loca 
dictorum Fratrum Capuciatorum, se 
absque alicujus censurae, & poenae 
incursu transferre, ac in illis perma-
nere, & dicti Fratres Capuciati, tam 

ve lhůtě do jednoho roku, počítaného 
ode dneška, podle pokynů, jak jsou ší-
řeji rozepsány v oněch listech. 

Avšak vzhledem k tomu, že jak jsme 
byli informováni od hodnověrných 
lidí, provinční kapituly uvedeného 
Řádu Menších bratří observantů stá-
le ještě neurčily místa, do nichž by se 
mohli odebrat bratři se sliby, toužící 
žít přísnějším životem, my, protože 
chceme povzbudit tyto bratry a napo-
moci, aby tito bratři se sliby, toužící 
žít přísnějším životem, co nejdříve 
tak mohli žít, a nebylo jim bráněno 
s odvoláním na nějaké pozdější listy:

Stanovujeme a rozhodujeme na zá-
kladě nepochybného vědění, apoštol-
skou autoritou tímto listem ve for-
mě Motu Proprio, že pokud uvedené 
provinční kapituly, ve smyslu našeho 
posledního listu, ve lhůtě do dvou 
měsíců počítaných ode dne, kdy tento 
list bude doručen milovanému synu 
generálnímu ministrovi uvedeného 
Řádu Menších bratří observantů, 
nebo generálnímu komisaři uvede-
ného Řádu, sídlícímu v římské kurii, 
účinně neurčí a neustanoví místa, 
do kterých by se mohli odebrat oni 
bratři se sliby, toužící žít přísněj-
ším životem, kterýkoli z bratří téhož 
Řádu Menších bratří observantů, tou-
žící vést přísnější život, smí přejít 
do míst zmíněných bratří kapuciátů 
a tam zůstat, aniž by upadl do jaké-
koli cenzury nebo trestu. A zmínění 
bratři kapuciáti smějí dovoleně přijí-


