
7. 29 Dohoda o založení kláštora vo Viedenskom Novom Meste 1623 
 

Dohoda medzi úradmi a kapucínskym rádom odzrkadľuje ich pozadie a záujmy, ako 
vidno pri početných zakladaniach kláštorov: svetská vrchnosť podporuje usídľovanie 
kapucínov, v tomto prípade samotný Habsburský cisár; kapucíni sa snažia svoje 
usadlosti pripodobniť čo možno najviac architektonickému modelu  rádu. Kláštor sa má 
nachádzať trochu mimo mesta, opatrený múrmi pre klauzúru a do záhrady nesmie byť 
vidno zvonka. Pri všetkej pastoračnej a charitatívnej otvorenosti si rád zachováva aj 
blízko pri Viedni chránené kontemplatívne miesto. Kláštor Viedenského Nového Mesta 
(Wiener Neustadt) je už tretie sídlo pri Viedni. Aj prvý kláštor ležal mimo múrov 
(Viedne) pri kostole sv. Ulricha: Neskôr bol zničený počas Tureckej vojny roku 1683. 
Druhé založenie nasleduje bezprostredne po tomto. Dom habsburského kráľa 
z vlastných prostriedkov zriadil v roku 1622 kláštor, ktorý bol určený na pochovávanie 
jeho členov a ešte teraz stráži sarkofágy mnohých veľkých vladárov.1  
 
10126  Dnes 14. marca 1623, na najmilostivejší príkaz rímskej cisárskej Výsosti 
Ferdinanda II. atď. nášho najmilostivejšieho pána, (sa zišli) v Novom Meste urodzený 
pán Ján Baltazár, barón z Hoyosu, pán zo Stipenstainu, Rotengrueb a Neydegghoffu, 
rádový rytier sv. Jakuba z Espady atď., tajný radca a komorník vyššie menovanej 
rímskej cisárskej Výsosti a predseda komory Dolného Rakúska atď. v prítomnosti 
urodzeného pána pána Hansa Krištofa Innste, slobodného pána Juderstorfu, 
Unterbergu a Froschdorfu, komorníka a radcu dvornej komory vyššie menovanej 
rímskej cisárskej Výsosti atď. taktiež v prítomnosti oboch cisárskych komisárov a aj 
ctihodného duchovného vysokoučeného pána Mateja Gauslera, toho času 
administrátora a úradníka biskupstva Nového Mesta.  

Práve tak v prítomnosti urodzených a ctihodných pánov Dávida Porta a Leopolda 
Wilhelma Kaisera, oboch občanov a členov tunajšej rady, bol starý kláštor s kostolom 
sv. Jakuba, ktorý sa nachádza v menovanom Novom Meste, riadnym spôsobom 
odovzdaný a zverený do užívania pátrovi bratovi Romanovi z Lodí, provinciálovi a jeho 
spolubratom pátrom Eusebiovi a Cherubinovi, kapucínom.  
 
10127 Pátri kapucíni majú totiž byť oprávnení podľa svojej vôle postaviť múr od kostola 
za ulicou priamo k studni na drevenom trhu a od kostola vpravo priamo k mestským 
hradbám. S týmto súhlasili v mene cteného mesta a jej obyvateľov páni Port a Kaiser. 
 
Po druhé: Ak by bol starý kostol zbúraný, obyvatelia Nového Mesta si nemôžu 
uplatňovať nároky na pozemky (pod ním). 
 
Po tretie: Pretože zbrojnica mesta spolu so štvorhranným dvorom pri bašte sv. Jakuba 
hraničí s kláštorom, urobia pátri nasledujúci ústupok  mestu: Tieto pozemky majú ostať 
ako verejne dostupné miesto, ako je to teraz, avšak nesmú obyvatelia Nového Mesta 
ani do zbrojnice ani vo dvore postaviť niečo, čo by sa mohlo stať obydlím. 

                                                           
1
 Prameň sa nachádza v odpise v Provinčnom archíve viedenských kapucínov: Wiener Neustadt, 8. 



 
Po štvrté: Pretože bol pozemok daný kapucínom od menovanej bašty až po 
nasledujúcu vežu mestských hradieb ako záhrada, sú obyvatelia Nového Mesta povinní 
na uvedenom úseku postaviť stopu široký múr na bašte od zbrojnice až po mestské 
hradby, aby na žiadnom mieste nebolo možné nazrieť do záhrady alebo do kláštora. 
 
Zmienené body vo funkcii komisára zaprotokoloval ctihodný pán Ján Baltazár, barón z 
Hoyosu. Potom sa podpísali aj (vyššie) menovaní páni. Actum ut supra... 


