
Perspektívy 
 
Odporúčaním kráľa Ľudovíta XII končí naša cesta po najstarších časoch kapucínskej 
reformy a ich rozšírení severne od Álp. Uprostred Tridsaťročnej vojny, v čase ničenia, 
pliag, neúrody a hladomoru, želajú európski panovníci jednoduchým bratom (štastnú) 
budúcnosť. A taká aj bola: nemecky hovoriace provincie sa zotavili z vojny rýchlo. Boli 
založené ďalšie kláštory, čo viedlo rozdeleniu provincií a novej expanzii. Ľudový rád 
utváral všade v katolíckej Európe rozkvet baroka. V druhej polovici 18. storočia boli v 
jeho provinciách stovky bratov a sieť kláštorov alebo hospicov siahali až po 
najodľahlejšie údolia. S pojmom kapucín bola spájaná predstava žobrajúceho brata 
a ľudového kazateľa. 
Až počas osvietenstva narazil rád na opozíciu, ktorá spochybnila jeho spôsob života 
i pôsobenie. Francúzska revolúcia, jozefinizmus a osvietenecká štátna cirkev ho obrali 
o kláštory, dorast a pole pôsobnosti. Trvalo celé storočie, kým sa zotavili provincie 
z otrasov kultúrnej refolúcie a sekularizmu. Od r. 1900 nastáva nový boom (rozmach). 
Zakladanie seminárov a škôl, zobúdzajúce sa oduševnenie pre misie a rozmanitá 
starostlivosť o dušu v katolíckom prostredí dávajú nanovo rozkvitnúť provinciám v 20. 
storočí. V čase druhého vatikánskeho koncilu narástli počty kapucínov do nevídaných 
rozmerov. Po rýchlom náraste sa odvtedy počet osôb rapídne znižuje – čo sa kvôli  
množstvu a rýchlosti nedá s prechádzajúcim obdobím ani porovnať. 
Vývin počtu kapucínov Švajčiarskej provincie môže byť príkladom provincie, ktorá 
uchránená sekularizácie a oboch svetových vojen zažila kontinuálny vývoj. Hoci tu 
nezasahovali do života provincie vojnová ani politická ničiaca sila, vystupujú tu o to 
zreteľnejšie symptómy ohrozenia existencie kapucínov: drastické znižovanie počtu 
osôb, aké doteraz nebolo. 
 

  

Graf: Personálny stav Švajčiarskej provincie 1581 – 2000. 
 
 
 
 



Priebeh krivky grafu vitálnymi a úspešnými ako aj nebezpečnými najstaršími časmi 
života kapucínov v Taliansku a nemecky hovoriacom priestore môže  naznačiť výhľady 
aj do budúcnosti: 

 Cestu bratov po r 1640 môžeme zreteľne sledovať na základe dejín provincií. 
Rozkvet a kríza si vždy vyžadovali ich františkánsku charizmu, ktorá im pomohla 
uplatniť sa v danej dobe. Po každom páde nasledoval skôr alebo neskôr 
inovatívny vzostup. 

 Rýchly ústup tak úspešného a do dneška populárneho rádu predkladá aktuálne 
otázky bratom, Cirkvi a spoločnosti. Všetci zažívajú zmeny v znamení 
hospodárskej, politickej a svetskej globalizácie, ktoré ďaleko presahujú dopady 
francúzskej revolúcie ako aj náboženskej reformácie – a ktoré môžu viesť kvôli 
radikálnej mene paradigmy v strednej Európe v cirkevnej oblasti späť ku 
„konštantínovskému obratu“. 

 Po 400 rokoch v službe obnovenému ľudovému katolicizmu vyvstáva v nemecky 
hovoriacich kapucínskych provinciách existenčná otázka, ako a kde môžu zajtra 
obnoviť a obohatiť kresťanskú Cirkev: keď túto opäť tvoria malé sociálne menšiny 
v zglobalizovanom svete plnom náboženstiev a náuk o spáse. S touto otázkou sa 
nemusia však popasovať len bratia sami ... 

 


