
7.2 Záujem Švajčiarskych politikov o kapucínov 
 
List Melchiora Lussiho 
Karolovi Boromejskému, Milánskemu arcibiskupovi  
Locarno 1576 
 
Melchior Lussi (1529-1606) si získal skvelé postavenie v katolíckom Švajčiarsku ako 
vedúci kancelár, kapitán, desaťnásobný poslanec za Nidvalden a vyslanec konfederácie 
pri Európskych mocnostiach a viacerých pápežoch. Títo ho vyslali ako politického 
zástupcu tiež na Tridentský koncil. Bol osobným priateľom Karola Boromejského, 
využíva svoje konexie, aby zavolal kapucínov za Alpy. Pôsobenie reformného rádu je 
tomuto politikovi známe z Tessinskych nižších územných celkov. Jeho snahy o vznik 
kapucínskej usadlosti v jeho domovskom meste Stans viedlo k úspechu napriek silnému 
odporu až v r. 1582. 
 Z nasledujúceho listu spoznávame hlavné obavy katolíckych politikov: centrálne 
Švajčiarsko bránilo počas reformačných vojen r. 1529-1531 síce geograficky status quo 
a politicky zavrelo závoru expanzii Zwingliánskemu vyznaniu. Vnútorne ale ukázala 
katolícka cirkev slabosť a neporiadok ktoré súrne volali po obnove.1 
 
Locarno 5. november 1576 
 
Môj najosvietenejší, najúctivejší a najveľaváženejší monsignore,  
 
9670 predvčerom som vám najosvietenejší pane dopodrobna písal o naliehavom 
núdzovom stave v ktorom sa nachádzajú oblasti z tejto a tejto druhej strany hôr čo sa 
týka bohoslužieb a svätého náboženstva. Preto opakujem moju prosbu a dôrazne 
žiadam v tejto veci aby ste napísali jeho svätosti,2 lebo už som dal zákazku na 
postavenie kláštora otcov kapucínov v Berlinzone v blízkosti kostola Daro3 a dal som na 
to k dispozícii 300 skudov, aby im tam postavili obydlie (...). 
 Dúfam skorú odpoveď, že sem budú môcť prísť menovaní otcovia kapucíni 
začiatkom budúceho pôstneho obdobia, traja do Berlinzony do kostola Daro a traja 
z druhej strany Álp do Unterwaldenu mojej domoviny, kde by som im zriadil kláštor pri 
kaplnke svätého Joštu v Ennetburgen4, čo sa týka výdajov z podporou jeho svätosti 
alebo bez nej v ktorého dobrotu ale dúfam skrze sprostredkovanie vašej 
najosvietenejšej výsosti, ako otca a ochrancu nášho – čo sa týka náboženstva – ťažko 
skúšaného národa ktorý práve preto súrne potrebuje duchovnú pomoc.  
  
 
 

                                                 
1
 Taliansky text preložil Linus Fäh zo Švajčiarskej provincie  

2
 Gregor XIII. ako vyslanec katolíckych miest k Piovi IV. a Gregorovi XIII. poznal Lussi cirkevné štruktúry rozhodovania.  

3
 Oblasť pri Berlinzone, hlavnom mieste tešínskych údolí a rezidencia vnútorno Švajčiarskych správcov. Zamýšľané 

založenie kláštora sa neuskutočnilo.  
4
 Menovaná kaplnka pozerá ešte dnes dole z Burgenstoku na jazero Vierwaldstattersee a Stanskú kotlinu. 


