
7.16 Niektoré zvyky tirolskej provincie 1615 
 

Opäť sa tu podávajú úryvky z Consuetudines tirolských kapucínov o spoločných 
modlitbách a kázňách vo vlastnom kostole.1 
 
10056 Matutínum sa recituje uprostred noci o 1 hodine; potom sa celý rok dodržiava 
tri dni v týždni, tzn. v pondelok, stredu a piatok, zvyčajný poriadok. Od Narodenia 
Panny Márie do Veľkej noci sa pripájajú aj litánie k všetkým svätým a celá hodina 
rozjímania tým spôsobom, že modlitba v chóre sa skončí presne vtedy, keď uplynie 
táto hodina. Skoro ráno o šiestej sa recituje príma a tercia; bezprostredne nato 
nasledujú omše, jedna za druhou, čo obvykle trvá približne asi do desiatej hodiny. Keď 
sú ukončené, modlia sa sexta a nóna. Od Veľkej noci až do Narodenia Panny Márie sa 
nóna modlí popoludní o 17. hodine, potom sa pomodlia litánie k všetkým svätým a 
pripája sa ešte celá hodina rozjímania. 
Vešpery sa počas celého roka recitujú o druhej hodine poobede, kompletórium 
o štvrtej hodine, potom sa pripájajú Loretánske litánie a jedna celá hodina rozjímania, 
takže to všetko trvá asi do šiestej hodiny. Ku všetkým týmto modlitbám sa každý deň 
ešte pridáva – či v chóre alebo mimo neho – ofícium Preblahoslavenej Panny Márie a 
žalmy za živých i zosnulých dobrodincov. 
Keďže očividne vzniká pre všetkých najväčší osoh zo zbožných kázní, majú mať bratia 
starosť o to, aby mali na všetky nedele a sviatky v kostole Panny Márie, v ich vlastnom 
kostole alebo v inom kostole s výhodnou polohou pre ľud, ktorý im bol navždy 
pridelený, pripravenú pre prítomný ľud kázeň. Aby sa neprelínala s nejakou inou, ktorá 
sa koná v hlavnom kostole, začína o hodinu neskôr, teda o ôsmej hodine ráno. 
Kvôli malému počtu poslucháčov sa kázeň nemá ľahkovážne vynechať. Ten, kto na seba 
prevezme takýto záväzok, má mať na pamäti, že Spasiteľ, hoci bol unavený putovaním, 
mal za poslucháčku jedinú ženu, a nebola ani cudná [porov. Jn 4,1-42]. 
 

                                                           
1
 Zdroj: Acta et Memorabilia Provinciae Tyrolensis cum origine et propagatione Monasteriorum, 15. O nemecký preklad 

latinského textu sa postaral Othmar Noggler z bavorskej provincie. 


