
7.15 Duchovné dedičstvo Ferdinanda Winklera, prvého nemeckého 
kapucína  
 

1611 
Rodený Innsbručan sa považuje za prvého nemeckého kapucína, ktorý bol prijatý do 
rádu v Nemeckej ríši. V tom istom roku 1596 vstupuje v Innsbrucku do rádu Franz 
Gadolt z Bozenu. Iní vidiečania ako Ľudovít Einsiedl zo Saska – ktorý vtedy pôsobí v 
úrade tirolského novicmajstra – prijali hnedý habit pred nimi, pritom ale urobili okľuku 
cez Taliansko. Švajčiarskí novici nie sú z tejto tirolskej perspektívy právom započítaní, 
pretože Konfederácia si držala fakticky od vojen so Švábmi nezávislosť od Ríše – čo bolo 
však právne uznané až v r. 1648.1 
 
10049 Páter Ferdinand, po priezvisku Winkler, narodený v Innsbrucku v Tirolsku, 
bol prijatý u kapucínov tejto provincie ako prvý Nemec. V roku 1596 prijal v Salzburgu 
obliečku pod vedením novicmajstra pátra Juraja z Benátok.2 Neskôr bol v ráde 
vysvätený na kňaza. Stále bol úprimným, bezúhonným, zbožným a jednoduchým 
bratom. 
Jedinečným spôsobom dbal o to, aby všetko, čo sa týkalo sakristie a oltárov, žiarilo 
čisto a v kráse. Na povznesenie ľudu postavil viac ráz s obdivuhodnou starostlivosťou, 
šikovnosťou a zručnosťou jasličky a sväté hroby. 17. júna roku Pána 1611 zavŕšil svoju 
pozemskú púť v Salzburgu za gvardiána Johannesa Baptistu z Ala3 v úplnej 
odovzdanosti a čo najlepšie pripravený a posilnený spásonosným pokrmom na cestu. 
Bol pochovaný na cintoríne bratov v blízkosti chóru. 
 

                                                           
1
 Originálny latinský text sa nachádza v Mortuale Tyrolis Bavaricae Provinciae. Hoc est omnia nomina Fratrum minorum 

Capucinorum qui ex Provincia SS. Sacramenti obiere eo prorsus ordine, quo defuncti sunt, 8. Porov. kópiu v I Frati 
Cappuccini. 4,1219-1220. Prameň preložil do nemčiny Othmar Noggler z bavorskej provincie. 
2
 Giorgio da Venezia, provinciál svojej domoviny v r. 1586-88, v Salzburgu od 1594, generálny komisár vo Švajčiarsku a v 

Tirolsku, 1621 v Udine. 
3
 Giambattista da Ala bol gvardiánom v Salzburgu v r. 1610-12. 


