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Rozhodnutie mestskej rady  
1611 
Rok po tom ako poverili Franza Nugenta, aby sa stal vedúcim misie dosiahne, aby boli 
kapucíni prijatí v prvom meste Porýnia.: Bratia sa nasťahujú 1611 do hospicu, ktorý sa 
nachádza najprv v dome nuncia – a tým vlastne v najväčšej blízkosti stratéga cirkevnej 
reformy na Rýne. Druhý rozhodujúci muž, ktorý necháva ešte čakať tohto mohučského 
pripravovateľa cesty, je Sweikartov kolínsky kolega v úrade, dvorný knieža Ernst 
Bavorský ktorý bol rovnako v kontakte s Franzom Nugentom.1 
Na Rýne v krátkom čase vznikne dvadsať konventov, ktoré sa  budú v r. 1626 povýšené 
na Kolínsku provinciu. V samotnom Mohuči to bude však trvať roky kým rád skutočne 
prikročí k založeniu kláštora. Guttenbergovo mesto prijme prvých bratov až v roku 
1617. V roku 1621 sa im postaví kláštor. To, čo hovorí duchovne, pastoračne 
a hospodársky za usadenie sa nového rádu, vedie súčasne k vykázaniu hospitalitov, 
ktorí už boli vnímaní ako neužitoční. Malý Kolínsky hospic je v roku 1615 nahradený 
novou kláštornou stavbou so záhradou a klauzúrnym múrom2 
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Pán starosta Hardenrott podal správu, že mnohí vznešení a dobrosrdeční katolíci si 
viackrát žiadali a navrhli či na posilnenie katolíckej viery a na Božiu slávu nemohli byť 
prijatí a aktívni kapucíni v tomto meste, pretože očividne neprinášajú so sebou žiadne 
zaťaženie nemajú a ani nežiadajú žiadny majetok a svojim životom, svojím učením 
a svojim spôsobom života atď. môžu vykonať mnoho dobrého ctená rada o tomto dlho 
rokovala radila sa a uzniesla sa, že menovaní kapucíni majú byť prijatí a povolení. 
Oproti tomu hospitaliti, ktorí boli pred poldruha rokom na skúšku a predbežne prijatí, 
proti ich písomnej dohode nepriniesli žiadne svedectvom ani zvláštny úžitok, majú byť 
preto ďalej poslaní a prepustení. Nech sa im táto správa odovzdá, aby sa mohli opäť 
vydať na iné miesto pán starosta nech ale oznámi ako stojí vec s kapucínmi, kde sa 
majú zdržiavať a čo všetko je potrebné k ich prijatiu a čo sa má vziať do úvahy. To je 
tiež prikázané pánu starostovi a štimmajstrovi3, ktorý v danom čase a náležite o tom 
majú podať správu.  

                                                 
1 Tiež na Rýne hrá kniežacia rodina z Bavorska rozhodujúcu úlohu v osídľovaní reformným rádom. Kniežatí biskup Ernst 
(1554-1612) pochádza z Mníchova sa stal ako syn Albrechta V. už ako dvanásťročný biskupom s Fraisingu. V r. 1583 
prevzal Kolínske kniežatstvo, ktoré však musel dobiť až Bavorskými a Holandskými vojakmi. V r. 1585 bol zároveň 
Münsterským biskupom. Osvedčil sa ako „rozhodujúci zástupca protireformácie v západnej a severnej Európe. Hoci nikdy 
nebol vysvätený za biskupa požadoval vo svojich diecézach usadenie sa jezuitov a presadil závery Tridentského koncilu. 
Kvôli svojmu škandalóznemu spôsobu života musel svoje cirkevný úrad prenechať synovcovi Ferdinandovi Bavorskému 
a utiahol sa so svojou vydržiavanou milenkou Gertrúdou z Plettenbergu do Arnsbergu“ : Deutsche Biographische 
Enzyklopedie. 3, Mníchov 196. 159-160. Nástupca knieža Ferdinand Bavorský (1577-1650), rozhodne pokračoval vo 
Wittelbacherovskej politike a protireformácii aj naďalej rozhodne(1612-50). 
2 Starý nemecký text (originál v Kolínskom štátnom archíve, konvent sv. Gereon 12, Ratsprotokolle n.61; vytlačené v I Frati 
Cappuccini, 4, 1347-48) preložil Bernhard Maria Jansen z Rýnsko-Westfalskej provincie. 
3 Keď sa hlasovalo a bol rovnaký počet hlasov tak jeho hlas rozhodol. 


