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Úspech kapucínskej misie na nábožensky ohrozenom území volá po plnej spovednej 
moci: aj v dolnom Porýní dosiahol pápežský vyslanec, aby kapucíni nasledovali 
pastoračné potreby a mohli spovedať svetských ľudí, čo sa však v konštitúciách 
nepredpokladalo. Ako misijná oblasť bude nový komisariát podriadený kongregácií De 
Propaganda Fide. O pôsobení bratov nerozhodlo Rímske vedenie Rádu, ale stratégovia 
pápežskej kúrie. V celom severozápadnom Nemecku bol za to zodpovedný Kolínsky 
nuncius. Dúfal, že s pomocou vzdelaných kňazov a rádov po prvé zachová a rozšíri 
katolícku vieru, po druhé dosadí dobrých biskupov a reformuje klérus, po tretie 
znovuzíska stratené nadácie kláštory a majetky, a po štvrté obráni práva pápeža. 
Pretože aj kapucíni rozvíjali pastoračnú dynamiku s nasledujúcimi uvedenými 
apoštolskými privilégiami, ktoré sa zreteľne odklonili od pôvodného ideálu a životnej 
praxe rádu v domovskom juhu, viedlo to k napätiam medzi mladými provinciami 
a generálnym vedením. Konflikty sa vyskytovali samozrejme aj v samom Nemecku, kde 
sa zodpovední za provinciu pokúšali brániť pastoračnému a politickému prevzatiu 
bratov nunciom a inkvizíciou, ktorí značne ohrozovali poslušnosť regule.1 
 
10159 Kapucínsku misiu som poslal do miest Porýnskej časti a smerom k Holandsku t.j. 
do Neussu, Rheinbergu, Xantemu, Kleve, Essenu a do iných väčších miest ktoré 
ovládajú sporné štáty, aby mohli byť utešení úbohí katolíci, a aby im mohla byť 
poskytnutá duchovná útecha. Dozvedel som sa, že ovocie ich činnosti je veľké viac ako 
zvyčajne k nim prúdili ľudia a z tohto dôvodu ich poprosili aby zriadili kláštory na dvoch 
miestach t.j. v Rheinbergu a Essene. Pretože ľudia bežia za nimi, aby sa im vyspovedali 
a požadujú to s najväčším dôrazom (musím na trvať:) Keď tí, ktorí sú poslaní na misie, 
mali plnú moc spovedať – minimálne dovtedy kým tieto misie trvajú – potom by 
bezpochyby vyslobodili mnohé duše od hriechov. Lebo skúsenosť učí, lebo ľudia 
nechcú uľahčiť svojmu svedomiu u svojich svetských kňazov, ktorí majú veľa 
nedostatkov.  
 
10160 Kvôli tejto veci som písal už skôr a teraz musím opätovne predniesť túto žiadosť 
s kresťanskej lásky k blížnemu. Viem, že dávate na generálnej kapitule plnú moc 
passim2 pre jednotlivcov, a navyše som si istý že tí istí predstavení by nerobili s týmto 
žiadne ťažkosti pretože poznajú túto nevyhnutnosť avšak túto plnú moc neudelia ak to 
jeho svätosť neprikáže.  
Urobte tak vaša osvietenosť, čo vám vaša veľká múdrosť prikazuje. Ide tu čisto o spásu 
duší. Plánujeme teraz misiu dvoch bratov do Brém k opátovi z Hassenfeldu, ktorý ich 

                                                 
1 K celej problematike: LINDEN. Geschichte der Rheinisch-Westfalischen Oredensprovin. 22-27. Talianska správa 
z nunciatúry, vytlačená v I Frati Cappuccini.4,1351-1352.  
2 tu a tam, rôzne 



zavolá do kongregácie založenej v ich kostole. Na nich sa uvidí akú cestu ukáže Boh, 
aby mohol pomôcť tomuto obyvateľstvu. (...) 
 
 


