
 

 

7.35 Arcibiskup z Mainzu povoláva kapucínov 
 
Z análov Euzébia z Kasselu r. 1608 
Tak ako v Salzburgu a v Prahe, tak aj v Porýní sa chytá iniciatívy arcibiskup, aby 
pomocou reformného rádu od základov obnovil náboženský život. Ako kniežací biskup 
Salzburgu, tak aj knieža z Mainzu sprítomňuje najvyššiu duchovnú i svetskú autoritu v 
jednej osobe. Zemepán a arcibiskup „sa musel počas svojho obdobia vlády vyrovnať s 
náboženskou polarizáciou, ktorá ohrozovala Augsburgský náboženský mier z r. 1555.“ 
Ukázal sa „spočiatku umiernený a ochotný ku kompromisu“, neskôr však vyostril „svoj 
nábožensko-politický postoj so začiatkom tridsaťročnej vojny v r. 1618“. 1. 
Kronikár vyzdvihuje povolanie kapucínov, keď pripisuje kurfirstovi a ríšskemu 
arcikancelárovi podobný sen, aký mal mať o Františkovi Inocent III.: Ten videl jedného 
brata v hnedej kutni, ktorý podopiera rúcajúcu sa Cirkev. Tak sa zjavila hlavnému 
pastierovi Mainzu Mária s Františkom, ktorý nosí kapucínsky habit. Jeho praví synovia 
sa mu odporúčajú pre „Kráľovstvo a Cirkev“. Za žiadosťou Johanna Schweikarta sa 
ukrývajú skutočne reálne politické a pastoračné motívy na povolanie bratov blízkych 
ľudu. Ako vo Švajčiarsku, Tirolsku a Bavorsku a ako tiež na východe Rakúska bolo 
potrebné touto dvojitou stratégiou obnoviť vlastné katolícke oblasti v duchu Tridentu a 
zároveň sa postaviť na odpor postupujúcemu protestantizmu. Tento dvojitý cieľ sa v 
krátkosti avšak jasne zjavuje aj v záverečnej vete tejto zbožnej správy.2 
 
10149 Urodzený a prevelebný pán Johannes Schweikhart z vysoko váženého rodu 
pánov von Cronenberg, z milosti Božej a Apoštolskej stolice arcibiskup Mainzu, 
arcikancelár a kurfirst Svätej Rímskej ríše v Nemecku3 atď. V snahe poskytnúť jemu 
zverenému stádu liečivú starostlivosť v Pánovi a v úmysle podniknúť uprostred 
nebezpečenstiev rozpadávajúceho sa Nemecka opatrenia pre svoje stádo, [sa usiloval] 
o takých robotníkov pre vinicu Pánovu, ktorí mali slovom a príkladom obnoviť 
spustnuté mravy ľudí a v neúnavnej práci ich napokon opäť vybudovať, čo navôkol 
zničila hanebná heréza, opierajúca sa o úklady ich bludných učení. Podobný druhému 
Inocentovi – myslený je tretí pápež tohto mena – bol poctený dozvedieť sa v 
nadprirodzenom videní poučenie o tom, ako môže terajšiemu a tým viac 
vyvstávajúcemu, ešte horšiemu zlu priniesť uzdravenie dostatočným a spoľahlivým 
spôsobom. 
10151 Inocent totiž jednej noci driemal zvyčajným spánkom; tu sa mu zazdalo, akoby 
vraj videl nejakého chudobného, malého a málo váženého muža, Františka 
Serafínskeho, ako opiera svoje ramená pod Lateránsku baziliku ohrozenú zrútením a 

                                                           
1 Nemecká biografická encyklopédia. 9, Mníchov 1998, 236. 
2 Latinský text od Euzébia z Casselu, Anály, 43.v. (v archíve provincie kapucínov, Koblenz-Ehrenbreitstein, vytlačené v I 
Frati Cappuccini. 4, 1342-1344) preložil do nemčiny Camillus Ader z Rýnsko-Vestfálskej provincie. 
3 Johann Schweikart z Kronbergu (1553-1626) pôsobil od r. 1584 ako generálny vikár, od r. 1604 ako arcibiskup a kurfirst 
Mainzu: porov. Nemecká biografická encyklopédia. 9, Mníchov 1998,236. 



 

 

takýmto spôsobom ju podopiera, aby sa celkom nezrútila. Čoskoro nato - medzitým sa 
prebudil – sa pred ním objavil Boží služobník osobne. Spoznal čistotu prostej duše, 
opovrhnutie sveta, vytrvalosť v dobromyseľnom úmysle chudoby, horlivosť za duše a 
ohnivý zápal jeho svätého chcenia. (Toto všetko) biskup v múdrosti zvážil a prišiel k 
presvedčeniu, že tento je vraj tým mužom, ktorý bude slovom a Kristovým učením 
podopierať Cirkev. Od tej chvíle ho prenikla zvláštna úcta [k svätcovi]. Ako to šíria a 
dosvedčujú hodnoverné spisy, údajne rovnakým spôsobom videl najzbožnejší 
Schweikhart, mainzský arcibiskup, v noci pred nejakým sviatkom blahoslavenej Panny 
pred úsvitom túto v sprievode serafínskeho otca Františka, ktorý mal na sebe 
kapucínsky habit; (Panna) mu údajne povedala: „Konaj s vytrvalou odvahou, 
Schweikhart, zastaň sa kráľovstva a ochraňuj Svätú rímsku Cirkev!“ Nato vraj zmizla, 
nie bez toho, aby predtým prstom neukázala na Františka. 
10151 Poctený týmto nebeským zjavením predpovedal rozumný biskup, že duchovní 
synovia Františka [= kapucíni] sú vraj tí, na ktorých poukazuje najláskavejší Spasiteľ a 
Vykupiteľ; lebo sú vraj slobodní od dychtivosti za pozemskými dobrami, odporúčaní 
čestnosťou ich mravov a ich zvykov a horliví vo vinici Pána, zvlášť ako spolupracovníci 
pri orezávaní novovzniknutých bludárskych výhonkov. 


