
7. 46  Francúzsky kráľ bráni kapucínov v „Švédskej vojne“ 
 

List Ľudovíta XIII markízovi z Brandenburska 
St-Miel 1632 
 
Keď nanovo vzbĺkla a zosilnievala Tridsaťročná vojna od r. 1630 vstupom švédskeho 
kráľa Gustáva II. Adolfa, prosím francúzsky kráľ svojho príbuzného Georga Wilhelma 
z Brandenburska, aby ušetril kapucínov, pokiaľ len bude môcť. 
 
Môj bratanče! 
Veľmi na mňa zapôsobili pátri kapucíni, kvôli svätosti ich života a horlivosti, ktoré majú 
v službe pre Boha, kvôli ich dobrému správaniu, aké si len človek môže želať. Správajú 
sa tak všade, kde pôsobia, že dokonca tí, ktorí patria v mojom kráľovstve k inému 
náboženstvu, sú s nimi (veľmi) spokojní. Kvôli tomu píšem tento list s prosbou na Vás, 
aby ste ochránili kláštory ich rádu, ktoré sa nachádzajú v mestách Kleve, Xanten 
a Caleat, aby ste oznámili Svojim úradníkom, že je to Vaša vôľa, že nad tým držíte 
prísno svoju ruku, aby neboli rehoľníci uvedených kláštorov rušení, ani obťažovaní, ale 
aby si mohli plniť úlohy, ktoré náležia k ich stavu, a aby tam mohli sláviť svoje 
bohoslužby, ako tiež vítate, aby mohli zriadiť tiež ďalšie kláštory ich rádu v mestách 
Tremonie a Lippstadt, ako si to na útechu a duchovné povznesenie želajú tamojší 
katolícki obyvatelia. 
Leží mi tiež veľmi na srdci – aby ste sa dobre správali ako už k spomenutým 
obyvateľom, tak aj kapucínom, ktorých som sa ujal – aby boli tiež v budúcnosti 
prijímaní Vami a prostredníctvom Vašich príkazov Vašimi úradníkmi s ohľadom na 
srdečné odporúčanie, ktoré som Vám tu pre nich vyslovil. Uisťujem Vás, že cítim pre 
toto práve toľko vďačnosti, tak ako aj za iné veci, aké by ste Vy mohli urobiť pre moju 
spokojnosť. 
Vždy budem veľmi rád prispievať k Vašej (spokojnosti) – ako to len bude záležať na 
mne – v tých záležitostiach, ktoré sa vyskytnú, s modlitbou k Bohu, aby Vás, môj milý 
bratanče, zachovával vo svojej svätej a vznešenej opatere. 
 
Napísané v S. Mieli, 22. júna 1632, 

Ľudovít 


