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0 beatifikaei a kauonisaei vůbec.
Ukázka ze spisku : »Kanonisační proces sv. Jana Ne

pomuckého. 1)
Napsal VÁCLAV OLIVA.

Jiří L o e s c h e1) od roku 1889 řádný pro‐
fesor při evangelicko-bohoslovecké fakultě ve
Vídni a zároveň c. k. vládní rada, v Hauckově:
»Realencyklopädie für protestantische Theologie

‘) Prameny, jichž jsem použil, jsou : 1. A c t a
utriusque processus in causa canon i-
sationis beati Joannis Ne p o m učeni Mar‐
tyris...« t. j. »Akta obojího procesu v záležitosti
kanonisace blahoslaveného Jana Nepomuckého, mu‐
čedníka, o pověsti svatosti, ctností a zázraků, jakož
1 o případu vyjmutém či o veřejné úctě tomuto bla-
hoslavenci prokazované od nepamětných dob před
bullou papeže Urbana VIII., v Praze sestavená,
v Římě zkoumaná a provedenou beatifikaei schválená,
v nichž z osvědčených spisovatelů, přísežných svědků
a památek podává se život tohoto Divotvorce, jeho
slavné mučednictví a úcta jemu po staletí prokazovaná,
obzvláště však otevření jeho hrobu a v němž jak naleze n
byl neporušený svátý jazyk jeho (jímž nechtěl zradili zpo.
vědní tajemství), po čtyři století zázračně zachovaný
a konečně cokoliv mezi promotorem víry a prokura,
torem causae bylo jednáno, se nalézá. S obzvláštním
povolením Jeho cis. král. katol. Majestátu. Ve Vídn
rakouské. Tiskem a nákladem Jana Křtitele Schilgena
universitního knihtiskaře. Roku 1722.« Spisovatelem to‐
hoto díla byl, ač se neuvádí, leč toliko začátečnými
písmenami, Bernard Jindřich z Geimetenů, pražský
metropolitní kanovník a obojího práva doktor — 2. S a-
cra rituum congregatione, Emo et Rmo D.
card, ab Althann ponente Prägen, canonizationis seu
declarationis martyrii beati Joannis Ne-
p o m u ce n i. . . .« t. j. »Jednání posvátné kongre.

1
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und Kirche«** 3) napsal jako výsledek »dějepisného«
bádání o sv. Janu Nepomuckém : »Pro vědu jest
nejvýše rozhodujícím, že generální vikář Jan
z Nepomuku roku 1393 byl pro volbu opatskou

gace obřadů za zpravodaje a referenta Jeho Eminencí
nejdůst. Pana kardinála z Althannů, v záležitosti Praž‐
ské, o kanonisaci či prohlášení mučednictví blahosla‐
veného Jana Nepomuckého, kanovníka metropolitního
kostela Pražského. V Římě 1723. Tiskem ctihodné pa‐
pežské pokladny. S dovolením představených«. —
3. Sv. Jan Nepomucký, mučedník a hlavní patron
království českého. Napsal Dr. Kliment Borový,
Praha 1878. — 4. Tomáš Novák: Listy o sv.
Janu Nep. v »Blahověstu«, 1862. — 5. František
Štědrý: Obrana sv. Jana Nepomuckého, Praha,
1906. — 6. Tomáš-Novák, kaplan v Lužci u Měl‐
níka: Úvahy o svátém Janu Nepomuckém, Praha,
1871. — 7. František Ekert: Církev vítězné,
Praha, 1894. — 8. D r. A u g u st A m rh e i m : Hi‐
storisch chronologische Untersuchungen über das To‐
desjahr des hl. Johannes von Nepomuk, Würzburg,
1894. — 9. Josef Kreschnička: Der hl. Johannes
von Nepomuk, v Linecké »Quartalschritt« z roku 1893
str. 530—598 a 829-846 a jiní.5) Jiří Loesche narodil se 22. srpna 1855
v Berlíně. Studoval protestantské bohosloví v Bonnu,
Tubinkách a Berlíně. R. 1880 byl protest, vikářem (du‐
chovním) ve Florencii, r. 1885 soukr. docentem v Ber‐
líně, r. l8b7 mimořádným profesorem při c. k. evan-
gelicko-bohoslovecké fakultě ve Vídni a od roku 1889 je
řádným profesorem tamtéž. Jest doktorem evangel, bo‐
hosloví a filosofie. Též c. k. vládním radou. Vydal více
bohosloveckých pojednání a úvah.

*) »Naučný slovník pro protestantské bohosloví a
církev.« Byl založen od J. J.Herzoga a ve třetím oprave‐
ném a rozmnoženém vydání uveřejněn v Lipsku od Dr.
Alberta Haucka u J. C. Hinrichse ,v letech 1896—1909.
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*

utopen a že kurie4*6 ) muže, jehož existence 4) do-
kázati se nedá, dle nepravého životopisu pro‐
hlásila za světce. Duševní a mravní tma proti‐
reformace, jež obzvláště po Čechách se rozpro‐
střela, tragikomicky*) pomstila se na blízkých
i vzdálených provinilcích. Zdá se, že při kurii
samé pociťuje se nevhodnost (tohoto prohlášení),
ježto již nedovolila oslavovali pětistiletou pa‐
mátku svého neexistujícího světce. Stěží ovšem
odhodlá se však (kurie) к tomu, co Herben žádá,
který posledně a co nejdůkladněji o tomto sple‐
titém předmětu pojednal, 7) aby kanonisaci
odvolala 8
* ) a přenesla snad na historického
generálního vikáře, poněvadž církevně praktické
jádro o jeho mučednictví pro zpovědní tajemstvi*)
zůstává nedotknuto.« 10

)
Názor Loescheův není nifiím novým,

ježto v Čechách od dob »liberální* éry až do
4) T. j. Apoštolská Stolice.
*) Bytí či vskutečnosf života.
6) T. j. kde tragédie (vážná událost) končí ko‐

micky (žertovně a směšně).
T) Dr. Jan Herben, redaktor »Času« ve spise:

»Jan Nepomucký. Spor dějin českých s církví řím‐
skou.« v Praze 1893 a 1897., kdy vyšlo druhé vydání.

*) Že dílo Herbenovo nemá té důležitosti,
již mu Loesche přikládá, rozumí se samo sebou, ježto
sleduje pouze názory Josefa Dobrovského, které se
strany katolické nadobro a zcela již několikráte byly
vyvráceny. -———

•) Měli by si zapamatovali ti, kdož upírají mu‐
čednictví sv. Jana Nep. pro zpovědní tajemství I

•»J D. c. IX. 309.
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»Volné myšlenky« pod vůdcovstvím protestantův,
přes opačné tvrzení nestranných dějepiscův, stále
vládl, a časem způsobem až zarážejícím protř
katolické církvi býval vykořisťován, ač ven‐
koncem jest nesprávný anepravdivý,
jak jasno ze spisku : »Kanonizační bulla sv.
Jana Nepomuckého.« 11)

Upírači existence sv. Jana Nepomu‐
ckého totiž až posud za doklad svého tvrzeni
na prvém místě uváděli kanonisační
bullu, jíž papež Benedikt XIII. dne 19. března
roku 1729 Jana Nepomuckého prohlásil za
světce a hlásali, že v ní papež zřejmě uvádí
rok 1383 jakožto rok smrti Janovy. Poněvadž
však dějepisně jest jisto, že roku 1383 žádný
kněz od krále Václava IV. v Praze pro uta‐
jení zpovědního tajemství utopen nebyl, a Dr.
Johánek, generální vikář Pražského arcibiskupa,
jehož život kanonisační bulla vlastně vypravuje,
utopen byl až roku 1393., prohlásil prý papež
někoho za světce, kdo ani nežil.

Než »Kanonisační bulla s v. Jana
Nepomuckého« dle autentického znění 11)
bully zjistila, že v bulle sice přichází
rok 1383, ale že není v ní to rok umučení Janova,
nýbrž že rok ten značí v bulle pouze po‐
čátek rozháraného života krále Vá‐
clava IV., ba že bulla sama mnohými okol-

u) »Husitstvíve světle pravdy.« Vydává Tisková
liga v Praze. Ročník VII., číslo 3.—4.

lt) Původního znění.
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nostmi naznačuje za rok mučednictví Jana Nepo-
muckého rok 1393.

Bylo znovu namítáno, že procesní
akta svědčí o opaku a domněnka tato ob‐
hajována způsobem tak zvláštním, že ráz jeho
ani kritisovati se nedá ... ls) A přece procesní
akta a kanonisační bulla jsou v poměru vy‐
šetřování k rozsudku ! V rozsudku sice, abych
slova svá jasněji vyložil, nemůže přijíti, čeho ve
vyšetřování nebylo, ale může a bývá opomenuto,
co soudce za vhodno vynechali uzná, to jest:
Ve vyšetřování mohou přijíti dva
nebo i více sobě odporných názorů
a soudce při rozsudku přikloní se
к tomu, což za správné uzná — bez
ohledu na okolí. A názor, ku kterému při‐
klonil se soudce, vítězí dle zásady :
>Favor judicis centum codices valet«, t. j.
Přízeň soudce stojí za sto foliantů. Proto posito
(sed non concesso) 14) že procesní akta o ka-
nonisaci sv. Jana Nepomuckého by jedině a
pouze za rok smrti mučedníkovy
kladla rok 1383: ani tehdy, důrazně
dokládám, svědectví jich nebylo by

la) »Volná Myšlenka«, ročník VI., číslo 11.—12.
ve článku: »Kanonisační bulla sv. Jana Nepomuckého
v opraveném vydání pana Václava Olivy.« Napsal
Antonín Dolenský.

14) t. j. Dejme tomu, že procesní akta . . . , ač
to pravdou není.
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takové důležitosti, jako znění a ná‐
zor bully samé.

Ale již stalo se. A proto nezbývá, než
i v tomto bodě dopátrali se neklamné pravdy.
Za tou příčinou sepsán byl spisek: »Kanoni-
sačný proces sv. Jana Nepomuckého«. V něm
přesvědčí se každý, kdož, abych užil slov J. A.
Komenského, bez brýlí mámení pravdu poznati
chce, že Řím při b e a ti í ika čn í m a kano-
nisačním procese dobře věděl, že do‐
klady tam zaslané o letech mučed‐
nické smrti Janovy se neshodují, t. j.,
že jedny uvádějí jakožto rok mučednictví Ja‐
nova rok 1383 a jiné 1393, dále že Řím z té
příčiny v kanonisační bulle neuvedl
roku umučení Janova, ale pouze význač‐
nými okolnostmi jej nastínil, že kanonisace
nepatřila nikomujinému, než kanov‐
níkovi metropolitního chrámu
v Praze, doktorovi dekretů, zpověd‐
níku české královny, který pro za‐
chování zpovědního tajemství od V á-
clavaveVltavě byl utopen, jehožtělo
v chrámě Svatovítském odpočívá a
u jehož hrobu mnoho zázraků se stalo
tak, že odnepamětných doblid čes^ký
zasvětcejej považoval a ctil. Tím bude
existence prvního mučedníka pro zpovědní tajem‐
ství nezvratně dokázaná. Prve však nutno ale‐
spoň stručně, pojednali o beatifikaci a kano-
nisaci vůbec.
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Beatifikace (prohlášení za blahoslaveného)
a kanonisace (prohlášení za svátého)*) jsou
církevní akty (jednání), jimiž zemře‐
lému přiznává se právo, že může
v církvi a od církve býti ctěn 1*) a
vzýván. To jsou jedině správné výměry těchto
pojmů. Vše ostatní, co protestanté a jich noh-

l5) Nejobsáhlejší poučení o beatiíikaci a kanoni-
saci obsahuje spis Prospera de Lambertini s,
potomního papeže Benedikta XIV., >De servorum Dei
beatifitione et Beatorum canonizatione«, Bonnoniae
1734—1738., druhé vydání v Patavii 1734 ve 4 svaz‐
cích. O předmětu tomto dále psali : Tomáš Novák,
kaplan v Račiňovsi v »Blahověstu« roku 1861., číslo
14., str. 213.; Dr. Klement Borový ve spise: Sv.
Jan Nepomucký, mučedník a hlavní patron království
českého, str. 53—56.; T ý ž v Ottově slovníku nauč‐
ném ve článku: »Beatifikace a kanonizace« (III. 547.
až 548.); G. Nathanel Bonwetsch, doktor a
řádný profesor protest, bohosloví v GOttingách v »Re-
alencyklopädie für protest. Theologie und Kirche« od
Haucka, ve třetím vydání (II., 17.—18.); von Moy
ve článku : »Beatification und Canonisation« v »Kirchen-
lexikonu« od Wetzera a Welteho, druhé vydání (II.,
140—154.); Conrad Albrecht Ley v »Kirchlich-
apologetischer Führer« str. 732—740; Dr. Jos. Burg:
»Kontrovers-Lexikon«, str. 481—482.; Bangen : Die
röm. Kurie, v Münsteru 1854. str. 214—245; P. Jan
Hudeček, C. SS. R.: »Beatifikace« v »Českém slov‐
níku bohovědném« II, 40—13. Starší literaturu latinskou
cituje Bonwetsch.

‘•) Ücta svátých jest tak stará jako církev kře‐
sťanská vůbec. Již v prvním století byli ctěni apošto‐
lově a jiní mučedníci po smrti své a zvláště nad jiné
hned od počátku byla ctěna Rodička Boží, Maria
Panna.
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sledové, ať liberálové, ať nevěrcí v né kladou
anebo klásti chtějí, musí proto důsledně od církve
a těch, kdož naukou církevní se řídí, nebo riditi
chtějí, býti zavrženo, jakožto neporozumění či
docela vymyšlená zloba ku potupě katolické
víry a církve. Pravím neporozumění, což se
stává u těch, kdož bez důkladného bohoslovec‐
kého vzdělání o věcech církevních mluví a píší,
a pravím vymyšlená zloba, což zase
bývá u těch, kdož zúmyslně církev
potupují.

Beatiflkace, rozvedeme-li pojmy šířeji, jest
papežem dané předběžné vysvětlení, že zemřelý
pro heroické (hrdinské) ctnosti 47) a zázraky,
jež jeho přímluvou se staly, může a má býti
považován za blahoslaveného a jako takový ve‐
řejně vzýván a zvláštním způsobem uctíván,**)
kdežto kanonisace záleží v definitivním a slav‐
nostním prohlášení (výroku) římského papeže,
že zemřelý má býti vepsán v počet světců a
jako světec celou církví uctíván a vzýván.

lT) Pojem »heroické ctnosti« bude vysvětlen do‐
leji v textu.

*) P. Hudeček praví: »Beatiflkace je prohlá‐
šení sv. Stolice, že nekterý sluha Boží vynikal svátým
životem, že konal i zázraky, že jest v nebi a že smí
proto od věřících, ale jen pokud by nebyl prohlášen
za svátého, způsobem omezeným býti uctíván«, (D. c.
II., 40) ale s tím nelze zcela souhlasiti, poněvadž Apo‐
štolské stolici při prohlašování beatiflkace nepatří dar
neomylnosti, jak doleji bude připomenuto.
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Beatifikace může omezovati se pouze na
jistou část církve, jako na příklad na určitou
diecesi, zemi či docela na jeden nebo několik
církevních řádů a záležet! toliko v dovolení, že
blahoslavenec může veřejně se uctívati. Z této
příčiny také jest beatifikace a z ní vyplývající
dcta zemřelého mnohem omezenější a užší, než
kanonisace a úcta z kanonisace plynoucí.

Kanonisace vyznačuje se hlavně sedmi
vlastnostmi a to’: 1. že zemřelý uznává se
světcem všude po celé církvi, 2. že jeho vzý‐
vání děje se ve veřejných církevních modlitbách,
3. že dovolují se zřizovali к jeho úctě kostely
a oltáře, 4. že může se vzývali při oběti mše
sv. a slavení kanonických (církevních) nodinek,
6. že možno slavnostně konali výroční jeho pa‐
mátku (patrocinium, pouť), 6. že smí se zhoto‐
vovali jeho obrazy se svatozáří kol hlavy a 7.
ze ostatky jeho, ať tělesné, ať jakékoliv jiné
mohou se veřejně vystavovali a uctívati. Naproti
tomu blahoslavencům smí a může se na mí‐
stech, kdež jich úcta dovolena nebo nařízena,
t. j. zavedena byla, jenom něco z uvedeného
prokazovali a to pouze tolik, kolik buď od
nepamětných dob se prokazovalo, nebo kolik
papežským indultem (povolením) výslovně jest
určeno. Důsledně tedy obrazy blahoslavenců
bez povolení papežského nesmí se v kostelích
vystavovali, a dovoleno-li již je vystavovali,
nesmí se stavětí na oltáře. Bylo-li dovoleno
к jich úctě zřizovali oltáře, není již tím sa-
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mým také dovoleno vzývat! je při oběti mše
sv., nebo při kanonických hodinkách.

Dovolení dané к úctě blahoslavenců na ur-
ěitém místě, nesmí se rozšiřovali na místa jiná.
Taktéž dovolení udělené ku všeobecné jich úctě
na určitém místě není zároveň dovolením к ve‐
řejnému konání církevních hodinek к jich poctě.
Podobně povolení poskytnuté jistým osobám,
aby mohly sloužili mši svátou к úctě blaho‐
slavenců a je vzývali, nesmí se rozšiřovali
na jiné osoby, jimž zvláště dovolení toho
se nedostalo. Svátky к poctě Blahoslavených
mohou se slaviti toliko se zvláštním povolením
Apoštolské Stolice. Jich jména mohou pouze
v kalendářích těch míst, či oné třídy lidí při‐
cházeli, pro něž byla dovolena úcta s konáním
nejsvětější oběti a církevních hodinek. Do cír‐
kevních modliteb jména jich nesmí se zařadili
a proto smí se jenom vzývali v modlitbách,
jež zvláště Apoštolskou stolicí byly schváleny.
Konečně ostatky blahoslavenců nesmí se v pro‐
cesích nosili.

Beatifikace a kanonisace a pojmy v nich
obsažené často v denním životě neprávem se
splétají a jedni druhými nahrazují. Bývalo ovšem
tomu tak do jisté míry také v aktech církev‐
ních dob dřívějších, jak ze starších písemních
památek přesvědčili se možno, kdež nejeden-
kráte slovo beatus (Blahoslavený) znamená
tolik, co sanctus (svátý), ale od dob papeže
Urbana VIII., t. j. od roku 1625 a zvláště od
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roku 1634 pojmy tyto již jsou přesně ohrani‐
čeny, byť zvláště v kruzíeh církvi méně přá‐
telských rozdílu toho posud se nedbalo a vzá‐
jemně obou slov sanctus (svátý) a beatus (bla‐
hoslavený) se užívalo.

* *

*

Beati fikace předchází dle nynější cír‐
kevní praxe vždy kanonisaci. Předpokládá také
bez výjimky u těch, kdož jí mají se státi před‐
mětem veřejné úcty, heroické ctnosti a
dokázané zázraky. Heroickou pak nazývá se ta
ctnost, jež požadavky přirozenosti převyšuje,
dosahuje nejvyššího stupně dokonalosti a toho,
kdo jí okrášlen jest, vyvýšuje nad ostatní spra‐
vedlivé, kteří volněji o křesťanskou dokonalost
usilují. U těch, kdož mají býti beatiflkováni,
musí obzvláště heroicky vynikali tři theologické
(božské) ctnosti víry, naděje a lásky, a čtyři
základní ctnosti, totiž opatrnost, střídmost,
spravedlnost a statečnost a to se všemi svými před‐
nostmi a účinky. Nestačí, byli-li sluhové Boží
v jednotlivých málo případech heroicky ctnost‐
nými, ale jest třeba, aby ctnosti často a více-
kráte, zvláště lásku, heroicky osvědčili. Ze zá‐
kladních ctností má u nich nápadně se jevili
ona, kterou ten, o jehož beatifikaci se jedná, dle
svého stavu zvláště měl pěstovali, jako na př.
jest u osob, jež církevní a státní úřady za‐
stávali, spravedlnosť a mírnosť tak, že nikdy po
těchto důstojnostech netoužili a si jich nepřáli.

14 —

nebo u papežů horlivost pro zachování a roz‐
šíření katolické víry, zavedení církevní kázně,

hájení práv apoštolské Stolice, u králů horlivost
o křesťanské náboženství, ochota fiditi se dle
rozkazů hlavy církve, spravedlnost ve správě
zahraniční i ve vnitřních poměrech říše, dobrý

příklad dávaný poddaným atd., u žen mírnost
a pokora к muži a jeho rodině, úcta před
ním, péče o výchovu dítek v bázri Bož'

-
, navá‐

dění služebných к plnění zákona Páně a podobně.

Než ctnosti, mají-li býti heroickými, mají
se nejen často, ale i stále, ochotně, lehce a

s radostí konati a ti, kdož jimi ozdobeni jsou,
musí vždy a stále stejnými zůstali, t. j. nesmí

nikdy od cesty ctností se uchýliti. Mučednictví

pro Krista a jeho svátou víru platí za největší
důkaz heroických ctností.

Církev uvedenými požadavky chce dosáh‐
nout!,

18
) aby vskutku jenom ti, kdož toho

zasluhují,
49
) mezi blahoslavence, případně po-

1‘) Již Riegrův slovník naučný (IV. 528) v dosti
pěkném článku o kanonisaci, к tomu poukazuje
takto : > Poněvadž slova sice hnou myslí, ale pří‐
klady nutí к podobným činům, považuje církev kato‐
lická za povinnost, aby bohumilý život každého úda
svého, který důležitými ctnostmi vynikal a jí к ozdobě
sloužil, u veřejnou známost uvedla a za příklad ná‐
sledování a předmět úcty ke všem věřícím postavila.«

l’) Velice případnými slovy líčí tyto důvody
kniha »Acta utriusque ... « řkouc: »Církev bojující
vždy o to pečovala, aby z mocí apoštolské do seznamu
svátých zapisováni a ku povzbuzení následovat! jich
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zději mezi svžtce vpoctěni byli. Je to vnitřní
sebevědomí pravdy a původu z Boha, jež ji
к této praxi pohádají a zároveň důkaz pravdi‐
vosti jeji .oproti náboženským společnostem ji‐
ných vyznání.

К beatifikaci jest dále nutno, aby ten,
kdož blahoslaveným prohlášen býti má, od Boha
po smrti byl oslaven zázraky. Benedikt XIV.
vzhledem ku silám přírodním rozeznává tři druhy

příkladu v určitých ročních dobách oslavováni byli vě‐
řící, kteří za víru nebo spravedlnost statečně bojujíce,
dosáhli nepřemoženou trpělivostí palmy mučednické,
prve než pro zásluhy měli povznésti se do církve ví‐
tězné. Tím učení Tertuliana, Vigilantia a jiných někte‐
rých, že duše lidí zbožných, byť po smrti nepotře‐
bovaly očistění, ku blaženosti před skonáním světa ne‐
bývají připuštěny a nemohou se nazývali blaženými, leč
toliko v naději, bylo zavrhnuto a přijata nauka svátých
Otců, jak řeckých tak latinských, že svati jsou ve cti,
odpočinutí jich že je ve slávě, východ ze světa v do‐
konalosti, osud v blaženosti, že dlí ve Stáncích svátých,
obývají s anděly, radují se v nebesích slávou usta‐
vičnou, jež se žádnou ctí srovnali se nedá, ježto po
smrti následuje nesmrtelnost, po zhynuti vyrvání světu,
ráj znovu se otevírá, život pozemský přestává, ale
věčný se vrací, zavírají se v okamžiku zrakové, jimiž
spatřovali lidi a svět a ihned se zase otvírají, aby spa‐
třili Boha a Krista, aby po skončené bitvě nadešlo
bezpečné vítězství a po namahavém putování světem
šfastně panovali ve vlasti pravé, oblečeni rouchem
slávy. Proto také církev nakazuje, aby ode všech
nazýváni byli svátými, v modlitbách a církevních ho‐
dinkách byli jmenováni, к jich vyobrazením svatozáře
se přidávaly, a jich ostatky ku poctě veřejné se vy‐
stavovaly.« (Předmluva.)
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zázraku a to miracula supra, contra et
praeter naturam.*) Ku prohlášení za blaho‐
slaveného však stačí, staly-li se dva zázraky
praeter naturam,**) jako jest na př. okamžité uzdra‐
vení nemoce, jež po bedlivém šetření nezvratně
jest dokázáno. Nerozhoduje o beatifikaci zázrak
v nejpřesnějším slova smyslu, ale stačí zázrak
praeter naturam, což snad nejlépe v češtině dalo
by se naznačili také slovem zvláštní milost či
zvláštní omilostnění.

Protože svati a blahoslavení jsou svými
ctnostmi a zázraky, na jich přímluvu vykona‐
nými, svědky pravdy, protože dále úctou a
vzýváním svátých a blahoslavených věřící právě
к tomu se přiznávají, co oni životem a zá‐
zraky osvědčili a čehož za účastenství Boží
všemohoucnosti při vzývání svátých a blaho‐
slavených věřící dosáhnouti žádají a doufají,
jest jasno, jak důležito musí býti pro cír‐
kev, aby těm, kdož toho nezasluhují, po‐
dobné pocty se nedostávalo a jak úzce sou‐
visí otázka, má-li kdo za blahoslaveného a svá‐
tého býti považován s otázkou, čemu se má
věřiti.

Z dějin dále známo a jisto jest, jak často
s neporozuměníma jednostranným pře‐
háněním evangelních nauk a rad bývaly
zahubné zásady a nauky šířeny. A to platí

*) T. j. zázraky, jež jsou nad síly přírodní, proti
silám přírodním a mimo síly přírodní.

**) T. j. mimo síly přírodní.
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dosud. Mezi stranami totiž, jež neporozuměním
a evangelními výstřelky povstávají, často, ba
pravidlem jsou i ti, při nichž zvrácený směr
s této strany vystupuje co nejrozhodněji. A
právě tito bývají od svých stranníků vesměs
vynášeni ku nezasloužené a vše přesahující
chvále a úctě. Podobně také láska lidu snadno
z těch, kdož jeho náklonnostem a předsudkům
hoví, vytváří hrdiny a je jako bytosti vyššího
a Bohem omilostněného druhu uctívá a se
snaží, aby též od jiných uctíváni byli, čímž je
povýšuje do počtu těch poctěných, kdož toho
méně zasluhují. Konečně v podobných okol‐
nostech velikou úlohu hraje i klam a zasle‐
penost.

Z těchto příčin snadno pochopíme, proč
církev v záležitosti baetifikace a kanonisace
nejen v dobách dřívějších, ale zvláště v do‐
bách naSich co nejpřísněji si vede a rozhod‐
nutí o tom, jako causae maiores,*) výslov‐
nému rozhodnutí apoštolské Stolice
vymíněno jest.

Z počátku ovšem byli to pouze bisku‐
pové 20) a pak metropolitové, kteří o be-

*) T. j. záležitosti velmi důležité.
ao) Dr. Borový líčí to následovně: »Dle starší

kázně církevní dálo se v církvi katolické uznání ně‐
které zemřelé osobnosti za svátého nebo světici často
cestou obecně rozšířeného zvyku za schválení biskupa
diecésního, a to na základě hrdinských ctností, jimiž
osobnost ta vynikla, a zázraků, jež od Boha na pří‐
mluvu toho světce buď hned za živobytí nebo po smrti
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atifìkaci a kanonisaci šetření konali a rozhod‐
nutí pronášeli, ale mnohdy rozhodnutí o obou

bylo zůstaveno konciliu a nezřídka i v dobách

nejstarších bylo se tu dovoláváno také apo‐
štolské Stolice. 21

)
Dle nařízení papežských a biskupských

byly totiž již v prvních třech stoletích

skutky mučedníků buď vlastními к tomu usta‐
novenými notáři a zpravodaji

21) v místě mu‐
čednictví zaznamenávány, nebo soudní akta či

opisy o něm byla od soudních notářů kupo‐
vána, anebo byly výpovědi očitých svědků
a jich zprávy dle možnosti sbírány a sepiso‐
vány. O papeži Klementovi alespoň vypravuje
kniha »De romanis Pontili cibus <,*) jež pro svou

jeho se udály.« (Ottův slovník n. Ш. 547.) Poněvadž
však, sluší dodati ku slovům Borového zvrácené hor‐
livost lidu uctívala za svaté i ty, kdož méně toho za‐
sluhovali a snadno mohla vésti ku výstřednostem, ba
pravdě podobně výstřednosti tu a tam vyvolala, na‐
řídila již roku 794 synoda frankturtská v kanónu 42.
a kapitulum Karla Velikého roku 805 v kanónu 17.,
že noví světcové bez svolení biskupa uctívati se nesmí.

I1) Rozhodnutí, má-li kdo považovati se za světce,
náleželo biskupovi, v jehož diecesi zemřelý žil nebo
byl pochován. Měl-li kult tento rozšířiti se do širších
kruhů i mimo diecesi, bylo к tomu třeba souhlasu me‐
tropolity, nebo více biskupů či docela synody. A mě-
la-li posléze kanonisace piatiti pro celou církev, bylo
к ní potřebí souhlasu papežova.

”) Sluli notáři od latinského slova nota tolik
jako poznámka, poněvadž zaznamenávali děje sv. mu‐
čedníků.

*) T. j. o římských papežích.
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naprostou nespornost zaslouží největší váhy,
že týž rozdělil Řím к tomuto účelu na sedm
obvodů a pro každý obvod určil zvláštního no‐
táře. Anterus dle téže knihy pro sbírání podob‐
ných notářských zpráv a uschovávání jich
v církvi podstoupil mučednickou smrt. Papež
Fabián odevzdal těchto sedm obvodů sedmi jáhnům
a ku podpoře jich ustanovil sedm podjáhnů.

Z listů sv. Cypriána se také dovídáme, že
týž uložil svému kněžstvu, aby skutky mučed‐
níkův co nejpečlivěji zaznamenali a že usiloval
o to, aby nebyli všickni, kdož v pronásledo‐
váních smrt podstoupili, ale pouze ti, kdož
toho zasluhovali, jako mučedníci uctíváni. Mimo
listy sv. Cypriána, svědčí i listy a spisy sv.
Jeronýma, Augustina a Epifania, že biskupové
záhy za účelem beatifikace si vymiňovali zkou‐
mání došlých zprav. Jména téci, kdož za mu‐
čedníky byli uznáni, byla v kostelích
v den jich mučednictví předčítána a jiným ko‐
stelům zaslána, aby i tam památka osvědčených
hrdin sv. víry byla slavena. Dekret papeže Ge‐
laste I. dále dokazuje, že v Římě od pradávna
jenom ty zprávy o mučednicích byly předčí‐
tány a předčítat! se směly, jichž pravost byte
zaručena nejen jmény skladatelů, ale i obsahem.
Mnohé okolnosti davají tušili, že římské marty‐
rologium*) od počátku církve platilo za nej‐
úplnější.

*) T. j. kniha o mučednictví jednotlivců.
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Od čtvrté h o století pak přicházejí čím dále
tím více doklady, že jednotliví biskupové se obra‐
celi do Říma, aby ku uznání mučedníkův a
vyznavačův a jich úcty vyžádali si souhlas pa‐
pežův. Sem náleží také příklad sv. Vigilia, bi‐
skupa Tridentského, zemřelého roku 400., v je‐
hož mučednických aktech podobné dovolávání
se apoštolské autority označuje se za zvyk sta‐
robylý a dávný. Velevýznamným pro dovolávání
se souhlasu papežské Stolice při kanonisaci svá‐
tých jest případ sv. Jana Zlatoústého, zemře‐
lého roku 407., který nejprve jen od papeže
jako světec byl oslavován a teprve později jako
takový na pokyn ze ftíma v celé církvi uctíván,
ježto po delší dobu biskupové východní zdrá‐
hali se jeho jméno jako biskupa právoplatně se‐
sazeného, v církevních seznamech biskupů uvá‐
děli, trpěli a mezi světce ho počítali.

Jednotlivé papežské kanonisace dají se s ji‐
stotou uvésti krátce před papežem Janem XV.,
t. j. před koncem desátého století,.
Alespoň za Jana XV. byla již slavnostně vy‐
konána kanonisace sv. Oldřicha, biskupa Augs‐
burského na koncilu lateránském roku 993. 4*)
Od této doby pak hromadí se podobná akta. Ba
z různých okolností jest jasno, že byl nejen vše‐
obecný názor o potřebě papežského souhlasu к úctě
světcově, ale i že papežové sami pouze výji-

**) Akta této kanonisace se uchovala v římském
Bullarium (sbírce bull) a ve sbirce homilií. Sr. Har-
duin VI. I. 727.
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mečně к žádostem о vykonaných kanonisacích
od biskupů nebo sněmů církevních svolovali.

Pokud se týče ovšem beatifikace bylo vše‐
obecné pravidlo, že biskupové jednotlivých di-
ecesí, jednak se schválením, jednak bez sou‐
hlasu Apoštoské Stolice i tehdy, kdy již kano-
nisace pouze v ftímě se konala, pro své diecese,
veřejnou úctu v diecesi jich zemřelých, ctnostmi
a zázraky vyznamenaných sluhů Božích trpěli,* 4)
dovolovali, nařizovali a jich těla к témuž účelu
veřejně vystavovali dávali, tedy že beatiflkaci
z moci své vlastní konali. Když však za papeže
Alexandra III. se stalo, že mnichové kte‐
réhos kláštera v diecesi Lisieuxské svého před‐
staveného za světce uctívali, vydal papež
roku 1170 přísný toho zákaz,**) kdež vy‐
slovil všeobecnou zásadu, že nikdo bez
schválení římské Stolice nesmí ve‐

řejně**) za světce být i uctíván, byí
a4) Tak tomu bylo a jest na př. s úctou Karla

Velikého v Cáchách. Císař tento ovšem v mnohém ne‐
vedl sice život světce, ale pokáním a lítostí a dobrými
skutky zapsal se v srdce lidu tak, že hned po smrti
mnozí jej uctívali a ctí posud. Církev nikdy úcty té
neschválila, ale pouze ji trpěla a trpí . . . (Dr. Burg,
d. c. 481.)

“) Dekretály, kn. HI., tit. 45., kap. 1.
g*6) Zakazuje se tedy pouze úcta veřejná, která

se děje jménem církve a jakožto od církve schválená.
Jest pak veřejnou úcta ta, která se děje ve jméně
církve, at již na místě veřejném, v chrámě, před jinými,
at v soukromí. Není však zakázaná úcta soukromá,
při které ctitel následuje jenom zbožnost vlastního
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i přímluvou jeho mnohé zázraky se staly. Toto
rozhodnutí Alexandra III., které bylo pojato do
dekretální sbírky ftehoře IX. (c. 1 de rei. et
ven. SS. 3, 45.) a které začíná slovy »Audi-
vismus«**), tvoří základ nynějšího praktického
práva o beatifikaci a kanonisaci.

Stávalo se sice, jak se zdá i po tomto de‐
kretu, že jednotlivci, z biskupské’moci tu a tam
v diecesích, kde zemřeli, byli veřejně uctíváni,
ale papežové stále již prohlašovali autorisaci
(schválení) takovéhoto kultu za výlučné reser‐
vované (vyhražené) právo Apoštolské Stolici
v Římě. Roku 1625 a 1634 konečně Urban
VIII. 27) výslovně pod trestem provádění beati-
nitra a bud v soukromí, bud v přítomnosti jiných pro-
kazuje úctu těm, kdož v pověsti svatosti zemřeli, ač
posud ani beatifikováni ani kanonisováni nejsou.

*) T. j. doslechli jsme.,T) Urban VIII. dne 13. března 1625 totiž potvrdil
znovu dekret Alexandra III. z r. 1170. a přísně na‐
řídil, aby nikomu, jenž v pověsti svatosti života nebo
smrtí mučednickou zemřel, od věřících úcta jako bla‐
hoslavenému nebo svátému prokazována nebyla, pokud
by Apoštolská stolice jej za blahoslavence neprohlá-
sila. Spolu však doložil, že tímto ustanovením nechce
zakazovati úctu těch, kdož obecným souhlasem církve
anebo od nepamětných dob — per immemorabilem
temporis cursum — s vědomím apoštolské stolice nebo
diecésního biskupa úcty takové požívají. Poněvadž však
slova od nepamětných dob byla dosti nejasná, vyložil je
Urban VIII. dne 5. července 1634 tak, že znamenají
100 let, t. j. že při beatifikaci (kanonisaci) musí býti pro‐
veden důkaz, že úcta příslušného sluhy Božího před 5.
červencem 1534 začala, od diecésního biskupa, nebo
Apoštolské stolice zakázána nebyla, a posud trvá.
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fikace z moci biskupské zakázal, vyjma případy
těch, jichž tehdy veřejná úcta buď již od ne-
pamětných časů, anebo nejméně sto let před
tím, s vědomím a svolením papeže, nebo pří‐
slušného biskupa kvetla, anebo jich veřejná úcta
byla odůvodněna papežským indultem (dovole‐
ním), nebo dovolením posvátné kongregace ob‐
řadů, anebo spisy svátých otců a svátých
mužů. Od těchto dob tedy panuje vždy právo
a předpoklad, že konali beatiflkaci nebo kano-
nisaci jest výlučným reservovaným
právem papežským tak, že nejen ani bi‐
skup, arcibiskup, metropolita, primas či patri‐
archa nesmí se ničeho podobného odvážili, ale
i, že ani legát nemůže к tomu býti sp nomocněn,
ba že ani collegium kardinálské za uprázdnění
apoštolské Stolice, anebo všeobecný koncil bez
souhlasu papežova nesmí a nemůže jich vyko‐
nali*)

Tak tomu bylo také v době kanonisace
sv. Jana Nepomuckého. Alespoň kanovník
z Germetenů dí : »Protože kanonisace svá‐
tých náleží mezi nejvážnější úkony, jež směřují
ku všeobecnému blahu a vládě církve, aby v e-
škeren zlořád a každá nepřístojnost

*) P. Hudeček píše: »Dnes tedy nesmi si žádný
biskup, arcibiskup, patriarcha neb kdokoliv jiný osvo‐
jili právo, prohlašovali nějakou osobu za svátou neb
blahoslavenou, ba ani všeobecný sněm bez papeže, ani
kardinálové sede vacante (pH uprázdnění Apošt. sto‐
lice) D. c. II.. 43.
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vyloučeny byly ze skutku, jímž někdo
mezi obyvatele nebes se vpisuje, papežové ka-
nonisaci Svatých si vymínili. Zvláště svaté pa‐
měti Urban VIII. z pastýřské péče a svého úřadu
ve čtvrtek dne 13. března roku 1625 daným
zákonem stanovil, by budoucně kult či úcta
Svatých nikomu prokazována nebyla, kdo apo‐
štolskou stolicí poctou beatiflkace nebo kanoni-
sace nebyl vyznamenán, leč by byl oslavován
buď všeobecným souhlasem církve, nebo od
dob nepamětných, nebo spisy svátých otců a
mužů svátých, nebo konečně nesmírnou řadou
let a apoštolská Stol ce nebo biskup o tom vě‐
děli a úctu tu trpěli.«

Způsob a řád, jak apoštolská Stolice při
beatifìkaci a kanonisaci si počíná, směřují zcela
к tomu, aby byly vyloučeny jak nebezpečí pře‐
hmatu, tak každá i největší pochybnost o ctno‐
stech a zázracích zemřelého sluhy Božího 8®)
prve než přikročí se ku prohlášení, že za bla‐
hoslaveného světce má býti považován a jako
takový veřejně uctíván. Musí totiž dříve, nežli
Apoštolská Stolice se záležitostí obírá, jedná-li

!8) »Sluha Boži« dle církevní mluvy u kurie řím‐
ské (Apoštolské stolice) nazývá se ten, kdo v pověsti
či všeobecném domnění svatosti zemřel, a to od oka‐
mžiku, kdy byl zaveden soud o jeho beatifìkaci od
biskupa. Přidává se též častěji ke slovům »Servus
Dei« (sluha Boží) ještě dodatek »piae memoriae« (zbožné
paměti). Sluha Boží dostává titul »venerabilis« (ctihodný)
od okamžiku, kdy papež schválil usnesení kongregace
obřadů, by započalo se s kanonisačním procesem.
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se o vyznavače a ne mučedníka, býti zjištěno,
že žil a zemřel v pověsti heroických ctností a
zázraků. O této tak zvané přípravné otázce
musí proto příslušný biskup, či vůbec ten, kdo
v tomto území řádnou biskupskou pravomoc
vykonává, tedy ordinarius, provésti dokonalý
proces dle příslušné právní formy. Mimo to
musí naurčito býti prokázáno, že tomu, kdo má
býti beatiflkován, nepatří-li záležitost к případům
výjimečným, zcela dle dekretů, a ne tedy
mimo dekrety*) papeže Urbana Vlil. veřejná
úcta se prokazuje. I o tom, či o tak zva‐
ném non cultus pravidlem bývá zaváděn
proces od příslušného ordinaria. Může však
dodatečně tento proces (non cultus) býti řízen
i z moci apoštolské a proveden soudcem de‐
legovaným.**)

Dle toho jest proces (processus causae,
čili zevrubné zkoumání o ctnostech a zázracích
sluhy Božího dvojí a to: biskupské (ordi-
nariátní, informativní) a papežské (apoštol‐
ské), ježto koná se jednak na místě, kde ten,
jenž má býti beatiflkován, žil a zemřel a jednak
v Římě. Ordinariátní proces má účelem nále‐
žitě prozkoumali, co se o zemřelém v pověsti
lidu zachovalo a dle toho zpraviti (informovati)
sv. Stolici, zda jest pověst o svatosti a zázracích
sluhy Božího opravdu taková, že by se s úspě-

•) T. j. z nedbání jich.
**) T. j. к tomu zvláště ustanoveným a zplno‐

mocněným.

— še‐

chem mohlo pomýšleti na zavedení procesu ku
blahořečení.

Proces tento záleží z dlouhé řadyú-
ředních sezení. V prvním sezení členové
‘(úředníci, kněží, lékaři) к vedení procesu jme‐
novaní skládají přísahu mlčenlivosti a svědomi‐
tého zastávání úřadu. V druhém sezení jed‐
notlivcům se přidělují úkoly. Ve třetím se‐
zení žadatel či postulator causae, t. j. kněz,
který o beatiflkaci žádá a o její provedení se
stará, předkládá sepsání všeho, čeho se o ze‐
mřelém soukromým zkoumáním dověděl (jsou
to tak zvané propositiones et articuli) a jme‐
nuje svědky, kteří mohou podati o životě,
smrti, zázracích a ctnostech zemřelého věro‐
hodné zprávy. V ostatních sezeních koná se
výslech svědků.

Svědkové jsou dvojího druhu. Jedni slují
testes de visu; to jsou ti, kdož zemřelého osobně
znali. Druzí nazývají se testes de auditu ; to
jsou zase ti, kteří o zemřelém slyšeli vypravo-
vati. Testes de auditu opětně mohou býti dvojí
a to ti, kdož sami slyšeli od jiných o zemře‐
lém vypravovali (testes ex videntibus), nebo
kdož slyšeli vypravovali o zemřelém od těch,
kteří od jiných to zase slyšeli vypravovali
(testes cx audientibus). Všickni svědkové sklá‐
dají přísahu mlčelivosti a pravdomluvnosti. Mimo
svědky, jež uvádí žadatel (postulátor), musí býti,
aby se docílilo nestrannosti, jmenováni alespoú
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dva svědkové ex officio (z povinnosti) samým
procesním úřadem (soudním tribunálem).

Svědectví svědků ex auditu musí býti
podporována čtyřmi, ale svědectví svědků de
visu toliko dvěma zázraky, poněvadž Be‐
nedikt XIV. prohlásil zásadou, že tam, kde schází
svědectví lidská mají se tato doplnili svědectvím
Božským.

Ordinariátní proces musí se vésti zcela a
co nepřesněji dle předpisů Apoštolské
stolice. Jinak jest neplatným.

Po skončení procesu úřední a úředně pro‐
zkoumaný opis všech aktů (transsumptum)
pošle se zapečetěný i s průvodními listy
soudců po přísežném poslu do Říma. Originál
uschová se v archivu biskupském (konsistor-
ním).

V ftímě akta provedených procesů dodají
se sekretáři kongregace 89) obřadů a tímto zase
notáři kongregace, aby se přikročilo к tak zva-

n ) »Byť, dokládá kanovník z Germetenů, procesy
sestavovaly se pro inlormaci Apoštolské Stolice od nej-
důstojnějSích pánů biskupů z moci vlastní, přece není
naděje ku dosaženi beatitikace a kanonisace, leč by
z aktů se dokázalo o neúctě (t.j. dle latinské mluvy
de non cultu), nebo o úctě od dob nepamětných, nebo
o případu vyjmutém, a uposlechnuto bylo dekretů Ur‐
bana VIII. Innocence XI. a jiných římských papežů a
to ještě i tehdy Apoštolská Stolice obyčejně ku prosbám
vladařů, biskupů a j. pouze svoluje, aby za vůdcovství
obránce víry (promotor fidei) material záležitosti se
upravoval.« (4 předmluvě.)

— Sá‐

nému otevření procesů (apertio proces‐
suum).*) Započetí samo děje se na žádost postu-
látorů, t. j. těch, kdož o beatifikaci žádají, nebo
na žádost jich plnomocníků, kardinálem a pre‐
fektem kongregace obřadů, nebo jedná-li se
o otevření aktů delegovaného soudce, apoštol‐
ským protonoxářem, prohlídkou pečetí a podpisů.
Za tím účelem mimo notáře jsou povoláni ještě
promotor fidei či obhájce víry, lidově zvaný také
advocatus diaboli (advokát ďábla), který úředně
všecky při beatifikaci vzniklé námitky**) má uvá‐
děli a obhajovali, a svědkové, kteří něco o pra‐
vosti podpisů a pečetí vypovídali mohou. Není-li
takovýchto průkazných svědků, musí pravost
podpisů a pečetí jinak býti dokázána a za tou
příčinou musí býti vyžádáno zvláštní rozhodnutí
kongregace obřadů.

Po otevření procesů, jakmile papež také
jmenoval z kardinálů kongregace obřadů refe‐
renta a tento, nebo není-li v Ílímě, prefekt kon‐
gregace obřadů, zvolil tlumočníka a revisora pro--
cesů sepsaných cizím jazykem, přistupuje se
především ku zkoumáni spisů, sepsaných
od toho, kdož má býti beatifikován. Pokud se
toto zkoumání neskončí, nemůže se vůbec dále
pokračovali. Zkoumání samo vztahuje se ku všem
spisům jak tištěným, tak netištěným, jež nesporně

*) К otevření procesů, a tím tedy také aktů do
Říma zaslaných, má se přistoupili až po uplynutí de‐
seti let. Papež však může svoliti к tomu kdykoliv.

**) Slují latinsky: animadversiones.
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od toho, kdo má byti beatifikován pocházejí, a
to za tím účelem, aby se seznalo, nenachází-li
se v nich, co by zasluhovalo bohoslovecké cen-
sury.*) Bývá vykonáno dle rozsahu spisův buď
referentem od papeže jmenovaným, nebo od jed‐
noho či více tajně papežem jmenovaných re-
visorů.

Za tou příčinou otevřená a za pravá uznaná
akta nejprve s dovolením papežovým se opi‐
sují, případně, nejsou-li psána latinsky, italsky
nebo francouzský, se překládají. Úřední jich
opis dá se postulátorovi, který s advokátem
a prokurátorem pořídí z nich krátký a jasný
výtah (summarium). Mimo výtah sestaví ad‐
vokát ještě »zprávu« (informatio), t. j. vylíčení
ctností sluhy Božího vůbec a heroických zvláště.
Oboje odevzdá pak promotorovi, který sepíle
námitky (animadversiones), ku kterým odpovídá
advokát (responsiones). Výtah, zpráva, námitky
a odpovědi svážou se v celek a tvoří spis,
zvaný (positiones super introductionem causae)
»Základní věty o zavedení jednání«, který se
odevzdá kardinálům konsultorům z kongregace
obřadů, aby jej studovali a se připravovali na
shromáždění řádné (congregatio ordinaria), ve
kterém se jedná o otázce, zda pověst svatosti,
hrdinných ctností a zázraků od soudu ordinari-
átního byla prokázaná čili nic a zda tedy může
se ustanovit! komise к započetí beatifíkace, což

*) T. j. opravy nebo odsouzení.
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latinsky se vyjadřuje slovy: »An sit signanda
comissio introductionis causae servi Dei . . .
t. j. »Má-li se určití komise pro započetí zále‐
žitosti (beatifikace) sluhy Božího . . . ?«

Potom kongregace obřadů na návrh refe‐
renta a dle názorů spisů či míst, jež zavdávají
podnět ku pochybnostem, rozhoduje. Je-li výrok
spisovateli přízniv, dochází na signuturu co-
missionis, t. j. papež kongregaci obřadů dává
plnou moc dle docíleného souhlasu a dle zásad,
stanovených Urbanem VIL, započíti apoštolský
proces jak o pověsti ctností a zázraků toho,
kdo má býti beatiflkován vůbec, tak o účinnosti
a výsledcích u něho velebených ctností a zá‐
zraků zvláště. Tímto teprve beatifikace a její
vyřízení se stávají odvislými od papežské Sto‐
lice, čehož důsledkem jest, že od této chvíle
ordinarius ze své moci nemůže ničeho více
platně rozhodovali. Signatura comissionis ne‐
může však, vyjmeme-li případ obzvláštní pa‐
pežské dispense, dříve než po padesáti letech po
odevzdání od ordinaria procesních aktů sekre‐
táři kongregace obřadů, v život vstoupiti. Ovšem
předpokládá se i tu vždy, že nejen ordinariem
sestavené akty jsou zcela správny, že v nich
není ničeho, což by zjevně proces činilo bez‐
účelným, ale i že z nich pověst ctností a zá‐
zraků toho, jenž má býti beatiflkován, úplně
dokázali se dá, že biskupské přípisy a prosby
nejnovějšího data potvrzují, že po tomto padesáti‐
letí pověst svatosti života, ctností a zázraků ne-
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jen se nezmenšila, ale zvětšila, že není žádné
zjevné, snad v pozdějším vyšetřování objevené
a peremptorické*) námitky proti beatiflkaci, a po‐
sléze, že byly opětně dodány dobrovolné prosby
za beatiflkaci od příslušného zeměpána, nebo od
jiných vynikajících a vážených osob, jež za‐
stupují takto prosby národa a lidu.

Za tou příčinou nutno také soudně zji‐
stili, že se sluhovi Božímu nedostalo úcty
veřejné proti dekretům papeže Ur‐
bana Vlil. čili jest třeba zavésti proces de
non cultu. Proces tento může se vésti buď
před soudem apoštolským, nebo po jeho zapo‐
četí. Vede-li se v ftímě. vede se z plnomocen-
ství ordinaria (biskupa). Vede-li se po zapo‐
četí procesu apoštolského, jest nutnou к němu
plnomoc Svaté stolice, která se dává listinou,
zvanou litterae remissoriales, již si vyžádá po-
stulátor skrze prokurátora.

Obyčejně proces de non cultu zavádí se
před započetím procesu apoštol‐
ského a pak akta jeho připojí se к ostatním
aktům procesu biskupského (ordinariátního).

Konečně kongregace řádná (ordinaria) od‐
poví к otázce : »An - confirmanda sit sententia
ordinarii de non cultu« t. j. : »Má-li se potvr‐
dili rozsudek biskupský, že nedostalo se zemře‐
lému úcty proti dekretům Urbana VIII.«, vedl-li
proces biskup, nebo к otázce: »An constet de

*) T. j. rozhodné,aby od jednání se ustalo.
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non cultu« t. j.: »Je-li jisto, že nedostalo se
zemřelému úcty proti dekretům Urbana Vili.,«
provedl-li se proces v ftímé.

Jsou-li splněny všecky tyto požadavky,
mohou postulátoři svou prosbu za signaturu co-
missionis u generální kongregace obřadů, nebo
s papežským svolením u řádné kongregace ob‐
řadů (congregatio rituum ordinaria) podatä.
Vydá-li sv. Otec po zprávě; již mu kongre‐
gace obřadů podala, příznivé rozhodnutí, mohou
postulátoři si od ní vyprositi litterae re-
m i s s o r i a 1e s, t. j. rozkaz třem biskupům,
či jednomu biskupovi a dvěma církevním hod‐
nostářům, aby provedli první či formální proces
o pověsti toho, kdo má býti beatifikován, po‐
kud se týče jeho heroických ctností
a zázraků.

Při tomto formálním procese jde o podání
důkazu, že ten, kdo má býti beatifikován, byf
ne u celého národa, alespoň u jeho většiny,
zvláště v tom místě, kde zemřel, anebo tam, kde
tělo jeho odpočívá, požívá pověsti sva‐
tosti života a zázraků, že tato pověst po‐
vstala z příčin věrohodných, tedy ne pouze
z neurčitých řečí některých osob, ale od lidí váž‐
ných a věrohodných, ne od lehkomyslných, příliš
vznětlivých, nevědomých nebo podezřelých, hle‐
dajících při pověsti podobné vlastního prospěchu,
že se udržovala po dlouhý čas, ba že se spíše
množí, nežli umáluje, že není ničeho, co by jí
odporovalo, že jest skutečná příčina, proč ten,
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2

kdo má byti beatiflkován, od velmi mnohých
v jich záležitostech byl vzýván a proto, že dle
úsudku soudných a ctihodných mužů považuje
se za důstojná, aby od papežské Stolice v po‐
čet Svatých zařaděn byl.

Důkaz koná se svědky, dějepisci a
památkami, jako jsou na př. zásvětné dary
a votivní tabulky. Z dějepisců a památek však
nikdy nestačí důkaz sám o sobě, nýbrž musí
vždy к němu připojiti se ještě očití svědkové.
Těch má býti šest nebo osm, ač netřeba, aby
všichni o stejných skutcích stejně vypovídat!
musili, ale stačí, souhlasí-li, že slyšeli heroické
ctnosti či zázraky při sluhovi Božím vypravo‐
vali. Svědkové musí také, nejsou-li skutky sluhy
Božího tak starobylé, že už vlastně na nich ne‐
záleží, udati, od koho to, co vypovídají, slyšeli.

Takto sebraná akta předloží se od delego‐
vaných soudců s vlastním jich dobrozdáním
obzvláště o hodnověrnosti svědků, kongre‐
gaci obřadů. Tu bývají slavnostně u pří‐
tomnosti protonotáře otevřena a pak od kon‐
gregace obřadů, pokud se týče pečetí a podpisů,
jakož i celého formálního jednání, zkoušena.
Vysloví-li se kongregace po kontradiktorickém*)
jednání promotora (obhájce) víry. o nich
v obou směrech příznivě, jest úkolem postu-
látorů nové litterae remissoriales si
vyžádati, aby se přistoupilo ku druhému

*) T. j. odporujícím a opačném.
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procesu, t. j. k vyšetření ctností a zázraku, ji‐
miž se měl sluha Boží proslavili. Rozkaz к tomu
vychází od kongregace obřadů.

Vyšetřování samo postupuje v tom směru,
aby se průkazně ukázalo, měl-li ten, kdož má
býti beatiflkován a požívá pověsti svatosti,
skutečně žádané ctnosti stupně heroického,
zda ctnosti tyto vskutku vykonával a svou pří‐
mluvou pravé zázraky na Bohu vyprosil. Důkaz
musí se zase provésti svědky, o jichž slyšení
jsou dány co nejostražitější předpisy a to pod
trestem neplatnosti celého jednaní. Výpovědi
svědků zkoumají a oceňují se dle zásad, jako
by se jednalo o důkaz zločinu a uvalení těž‐
kého žaláře. Jedná-li se o zázračná uzdravení,
bývá v otázce, mohlo-li uzdravení tak, jak se
stalo, býti přirozeně přivoděno, vyžádáno do-
brozdání příslušných lékařů, zvláště těch, kteří
nemocného dříve ošetřovali. Pouze velice zřídka
a po použití všech možných prostředků bývá
od dobrozdání lékařského, není-li vyhnutí a zí‐
skali se nemůže, výjimečně upuštěno. O ctno‐
stech sluhy Božího bývá často vyslýchán i jeho
zpovědník, ale výslech tento není nutným.

Byl li takťo druhý proces o ctnostech
a zázracích dopodrobna dokončen, zasílají se
akta kongregaci obřadů a tam slavnostně jsou
otevřena. Potom především zkouší se platnost
jednání a jest úkolem obhájce viry, aby na
všecky nedostatky jeho upozornil a na svých
výpovědích trval. Nejmenší odchylka od platných
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předpisů o sestavování procesu může celý pro‐
ces učinili neplatným.

Uzná-li se proces platným, přistupuje se
ku projednání obsahu procesu a to nejprve
ctností a pak zázraků toho, o jehož beatiflkaci
se jedná. Džje se pak. i co se týče ctností
i zázraků, pokaždé zvláště ve třech různých
kongregacích. Nejprve děje se v kongre‐
gaci přípravné (congregatio antepraeparatoria), t.
j. ve shromáždění konsultorů a prvních ceremo‐
niářů kongregace obřadů, jež kardinál, ustano‐
vený za referenta, ku svému poučení do svého
příbytku si volá. Po druhé děje se v jiné kon‐
gregaci přípravné (congregatio praeparatoria)
slavené v papežské residenci, kamž na návrh
referentův povoláni jsou všichni ku kongregaci
obřadů patřící kardinálové, pak konsultoři kon‐
gregace a první ceremoniáři. V této kongregaci,
protože vlastně jest určena ku instruování se
kardinálů, nehlasují kardinálové, ale pouze kon‐
sultoři. Po třetí a konečně děje se v kongregaci
hlavní (congregatio generalis), kdež v přítomnosti
a za předsednictví papeže shromáždí se tytéž
osoby a nejprve konsultoři a pak kardinálové
hlasují.

Když papež přijme hlasování, poděkuje
všem přítomným za námahu a odporoučí se do
jich modliteb, aby jej Bůh v této záležitosti
zvláště osvítili ráčil, ale sám nerozhoduje či
nehlasuje. Činí tak až později, když vroucí
modlitbou si vyžádal pomoc Boží, a to u pří-

*
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tomnosti sekretáře kongregace obřadů a obhájce
víry, jež za tím účelem к sobě dává povolatů
Sekretář kongregace obřadů vyhotoví pak o tom
zvláštní dekret. Rozhodnutím papežským ne‐
uznají se nikdy ctnosti a zázraky sluhy Božího,
nevysloví-li se pro ně alespoň nejméně dvě tře‐
tiny hlasů v kongregaci generální. Uzná-li se
však, že ten, o jehož beatiflkaci se jedná žá‐
dané ctnosti vskutku ve stupni heroickém ovlá‐
dal a vskutku přímluvou svou zázraky působil,
slaví se ještě druhá kongregace hlavní (congre‐
gatio generalis) ku skončení záležitosti o otázce,
zda dle předpokladů a vyšetřování může se při‐
stoupili bez jakýchkoliv námitek ku blahoslavení
(beatiflkaci) příslušného sluhy Božího.*)

Papež ani v této kongregaci nehlasuje a ne‐
rozhoduje, ale činí tak až později způsobem jako
v první kongregaci hlavní, kdy jednalo se
o ctnostech a zázracích blahoslavence. Pak
určí den ku beatifikaci a uloží sekretáři
brev, aby vyhotovil o ni apoštolský list ve
formě breve s obyčejnými klausulemi a indulty.**)

Sluší tedy v procesu apoštolském
rozeznávali vlastně proces dvojí. První
jedná o pověsti svatosti sluhy Božího vůbec a

*) Tato druhá kongregace nazývá se latinsky
»congregatio generalis super tuto« tolik, jako bychom
řekli kongregací o jistotě, ježto klade se v ní otázka :
»An tuto procedi possit ad beatificationen,«t. j. »Mú-
že-li se bezpečně pŕistoupitik beatifikaci?«

**) T. j. položkami a výsadami (milostmi).
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druhý o jeho ctnostech a zázracích, jež se
jeho přímluvou staly před jeho smrtí nebo po
ní zvláště. První proces vede se jménem Apo‐
štolské stolice na místě, kde sluha Boží
žil a zemřel. Jeho akta zapečetěné zasílají se
do Rima a kongregace řádná (ordinaria) odpo‐
vídá po jich prozkoumání к otázce: »An constet
de fama sanctitatis venerabilis servi Dei« čili:
»Je-li dostatečně prokázaná pověst svatosti cti‐
hodného sluhy Božího j . . * Byťa-li dána od‐
pověď kladná a tato od papeže schválená, vydá
se dekret o pověsti svatosti ctihodnéno sluhy
Božího. Druhý však proces koná se v ftímě.

Papež, zástupce (vicarius) Ježíše Krista, jak
dle podaného patrno, jest při beatiflkaci povzne‐
sen nad veškeré sbory kardinálské, či určitěji
vyjádřeno: vystupuje jako nej vyšší
soudce, od jehož rozhodnutí soudní výrok
zcela závisí a teprve své plné a pevné platnosti,
byť již dříve v kongregacích vynešen byl, na‐
bývá.

Beatiflkace sama koná se v kostele Vati‐
kánském 4

) a zaleží z 11. oddílů, jež jsou: 1.
Ohlášení odpustků pro všecky, kdož po přijetí
svátostí Pokání a Oltářní budou přítomni slavné
mši sv., slavené při beatiflkaci, anebo v oktávě

*) Kostel (basilika) Svatopetrskýbývá z té příčiny
zvláště vyzdoben. Nad vnějším portálem visí obrax
blahoslavencův, nad vnitřním vchodem některý vý‐
značný výjev z jeho života a nad hlavním oltářemza‐
střená jeho podoba.
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její navštíví chrám sv. apoštola Petra. 2. Pří
tomnost všech ku kongregaci obřadů patřících
kardinálů a konsultorů, jakož i kardinála arci-
kněze, kanovníků a veškerého kněžstva kostela
Vatikánského. 3. Prosba od postulátora apo
štolského breve ku kardinálovi, prefektovi kongre
gace obřadů, jenž jej poukáže na kardinála
arcikněze vatikánského kostela, aby si vyprosil
dovolení ku jeho tam přečtení. 4. Veřejné pre
citám' breve. 5. Slavnostní zpěv »Te Daum« od

biskupa, který sloužil slavnou mši sv. 6. Odha
lení dříve přikrytého a na oltáři položeného ob
razu blahoslavencova. 7. Pocta tohoto obrazu
od přítomných. 8. Přečtení modlitby o blaho
slavenej od pontifikujícího biskupa. 9. Trojná
sobné okouření obrazu od celebrujícího biskupa.
10. Slavná mše sv. 11. Odpoledne po nešpoře
návštěva kostela od papeže za příčinou uctění
blahoslavencova obrazu.

* *
*

Jak naznačeno, pokračuje se vždy při oby
čejných procesech, jež shrnují se pod názvem:
»beatiflkační proces vyznávačů« a v němž zahrnuti

jsou všichni světcové jakéhokoliv druhu, stavu
a pohlaví, mimo mučedníky. Poněvadž totiž mu
čednictví od prvopočátku církve považovalo
se za nejvyšší metu křesťanské dokonalosti a

lásky Ježíši Kristu, za vrchol náboženského

přesvědčení o pravdě v Synu Božím a za vý
květ náboženské obětavosti, ježto po pravdě bylo
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hlavní příčinou, že nauka kresťanská ze zrna
horčičného vzrostla v mohutný strom, který ob‐
divem naplňoval a naplňuje jak věřící, tak nevířící,
obdrželo toto církví i zvláštních výhod.
Z té příčiny také od beatifikace a jejího pořadu
u vyznavačů odchyluje se, ovšem že jen něco
málo, beatifikace mučedníkův.

Tu nejprve ordinarius sestavuje proces
o pověsti mučednictví a příčině jeho a o zá‐
zracích mučedníkových. Ctnosti přicházejí v úva‐
hu jenom potud, pokud z nich snadněji dá se
soudili o mučednictví samém a o pravé jeho
příčině. Druhý proces, jejž má ordinarius
sám, anebo z rozkazu apoštolského delegát se‐
stavit!, týká se i tu, jako u vyznavačů, otázky,
neprokazuje-li se domnělému mučedníku pocta,
jež by odporovala církevnímu veřejnému kultu.

Potom s vynecháním apoštolského procesu
o těchže otázkách, jež byly v procesech infor‐
mativních, zavádí se podrobné specielní vyšetřo‐
vání o pověsti mučednictví a zázraků, o sku‐
tečném utrpení při mučednictví a jeho příčině a
pak o zázracích mučedníkových. Též není nutno,
aby v kongregacích rozdělovaly se otázky
o mučednictví a jeho příčině, a o zázracích
mučedníkových zvláště, ale mohou, a obyčejně
také se luští a rozhodují společně.

* *
*

Výjimečný případ nastavá dle ustanovení
Urbana VIII. i bez formální beatifikace, je4ná*li^
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se o veřejnou úctu vyznavače nebo mučedníka,
kterou papež uznal, a tak jak jest schválil, a-
nebo ji i rozšířil, dále je-li prokázaná pověst
ctností či mučednictví a zázraků sluhy Božího
nebo alespoň trvání její nejméně sto let (z času
před rokem 1634) a trpěl-li ji místní biskup,
nebo papež, či byl-li o ní vydán indult papež‐
ský nebo indult kongregace obřadů. Toto
zvláštní, toliko na důkazu vyjimky z dekretů
Urbana Vlil. založené papežské schválení ve‐
řejné úcty vyznavače či mučedníka, slove bea-
tificatio aequipolens.*) Předpokládá se však tu, že
stal se od Ordinàle opodstatněný rozsudek
o pověsti ctností či mučednictví a zázraků bla-
hoslavence a o skutečné platnosti výjimečných
podmínek, stanovených v dekretech Urbana VIII.,
nebo že týž rozsudek byl učiněn od delegova‐
ného soudce, jejž ustanovila kongregace obřadů.
Rovněž předpokládá se, že rozsudku předcházel
náležitě zosnovaný proces a že proces obdržel
schválení korgregace obřadů.

* *
*

Dle toho jednání v záležitostech beatifikač-
ních jest vůbec dvojí, ježto vychází buď z před‐
pokladu, že tomu, kdo má býti beatifikován
posud veřejná úcta se neprokazovala, a to sluje
proces per viam non cultus, nebo z předpokladu,
že blahoslavenci vskutku prokazovaný kult dle
výjimečných dekretův Urbana VIII. jest platnější a

» *) T. i. rovno 5i stejnocenná.
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proto také zákonitě dovolenější. Rozlišování ovšem
těchto dvou případů mělo by místo jenom
tehdy, jednalo-li by se o beatifikaci, která již
před dekrety Urbana VIII. v ftímě byla zapo‐
čata a jejíž proces, proto že dlouho odpočíval,
musí znovu se započíti.

»Co do způsobu rozeznává se dvojí pro‐
hlášení za blahoslaveného a to formální
či slavné a méně slavné. Beatifikace sluje slav‐
nou,*) vyšetřují-li se církevním jednáním (pro‐
cesem) ctnosti neb mučednická smrt zesnulého,
jakož i zázraky na jeho přímluvu konané, a
dovolí-li pak papež na základě rozsudku soud‐
ního, aby sluha Boží byl blahoslaveným na‐
zván a za takového od věřících ctěn. Beatifi‐
kace sluje méně slavná,**) ač stejně platnou (aequi-
pollens, super cultu immemorabili), zjistí-li se
zcela jednoduše bez obvyklých formalit pověst
ctnostného života nebo mučednické smrti a zá‐
zraků sluhy Božího a stvrdí-li apoštolská Sto‐
lice výrok od diecesního biskupa nebo splno-
mocněného soudce v té příčině pronešený.« 30

)* *
*

*)_Po latinskú: »per viam de non cultu« t. j. ,
že zemřelému nebyla vzdávána protizákonná úcta.

**) Po latinskú: »per viam cultus«, t. j. že zemře‐
lému aspoň sto let pred r. 1634 veřejné úcty se svo‐
lením biskupa nebo kongregace obřadů nebo papeže
se dostávalo.

io) >xímto způsobem byla za blahoslavenou pro‐
hlášena od Pia IX. r. 1874 Anežka česká.« (Ottův si. n.)
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Kationisace (svatořečení, prohlášení svá‐
tým, za svátého,) jest slavnostní prohlášení pa‐
pežovo, že zemřelý sluha či zemřela služebnice
Boží má se považovali za světce (světici), který
(která) s Bohem ve slávě nebeské dlí,
a v celé církvi úcty, světcům (světicím)
par říci, požívali m á. sl) Toto prohlášení
pravidlem děje se teprve, bylo-li dříve beati-
fikací dovoleno dotčeného služebníka (služeb‐
nici) Božího uctivati a vzývali v určitě vymě‐
řené krajině a za určitých podmínek či ome‐
zení. Kanonisace vždy předpokládá, že od dob
beatifikace na přímluvu světcovu
alespoň dva zázraky Bohem se staly.
Ovšem ani tu nemusí stati se zázraky v nej-
fřísnějším slova smyslu, ale stačí kterýkoliv
dluh ze zázrakův od papeže Benedikta XIV.
uvedených, tedy i milosti či omilostněni.

Žadatel (postulator) musí nejdříve o kanoni-
saci blahoslavence žádali. Potom kardinálové se
seídou v kongregaci řádnou, kde se radí o tom,
má-li soud kanonisační se zavěsti. Zní-li soud
příznivě a je-li schválen papežem, jmenuje Apo‐
štolská stolice komisi pro zr početí procesu. Ža‐
datel vyžádá si »litterae remissoriales« a při‐
stoupí se ku zkoumání nových zázraků.

Sl) Latinská definice (výměr) zní: »Canonisatio
est beati pro sancto declaratio«, t. j. kanonisace jest
prohlášení blahoslavence za svátého, čímž nejkratčeji
podáno jest učení církve o kanonisaci.
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Kanonisace vůbec jest nejvyšším vy‐
znamenáním, jehož se členu církve katolické
destati může a zároveň nejvyšií odměnou jak
za život ctnostný a mučednictví, tak za věrnost
к církvi.

Slavnost kanonisační teprve tehdy se koná,
byl-li promotorem víry, který úředně námitky
podával, a sekretářem kongregace obřadů vy‐
hotoven formální dekret o papežském
rozhodnutí, že proti zázrakům na přímluvu
světcovu vykonaným není žádné pochybnosti a
proti kanonisaci samé žádné námitky. Ze tří
sezení, jichž výsledkem bývá tento dekret, ale‐
spoň jedno musí býti veřejným. Potom určitého
dne, jejž papež sám určí, slaví se kanonisace
v kostele a to, zůstává li papež v Římě, v ba‐
silice Vatikánské. 82)

Kanonisace sama počíná slavnostním prů‐
vodem (procesím), při němž v předu nese se
jedna, či více korouhví (praporů) slavnostně vy‐
zdobených a obrazem sluhy Božího, jenž má
býti kanonisován, opatřených. Po procesí, jehož
účastní se papež, kardinálové, birkupové, pre‐
láti a všickni úředníci kurie (svaté Stolice),
uchyluje se papež v kostele na svůj trůn a při‐
jímá hold poslušnosti od přítomných kardinálů,
biskupů, opatů a penitenciářů. Po holdu tomto
uvádí druhý přednosta ceremonií (obřadník),

”) Tak nařízeno jest bullou Benedikta XIV. »Ad
sepulchra apostolorum« ze dne 23. listopadu 1741.
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jenž pravidlem náleží některému řádu, nebo vzat
jest z knězi země, odkudž sluha Boží, jenž jest
právě kanonisován, byl, к trůnu papežskému pro‐
kurátora či advokáta Božího (advocatus Dei),
jenž ustanoven byl ku obhájení kanonisace a
jenž pravidlem bývá mužem vynikajícím a vyšším
hodnostářem, který také všecky námitky v pro‐
cese kanonisačním na pravou míru uváděl, zá‐
roveň s konsistorním advokátem, který za pro‐
kurátora mluví, a to к nejnižšímu stupni. Advokát
ihned jménem prokurátora žádá důtklivě, aby
Jeho Svatost ráčila sluhu Božího, o jehož ka-
nonisaci se jedná, vepsati v seznam světců.
Papež odpovídá ústy prvního sekretáře brev, že
nejprve jest se třeba modlili, aby v těžkém
úkolu kanonisačním Bůh pomáhali ráčil. Potom
zpívají se litanie ke Všem svátým a konsistorní
advokat jménem prokurátora opakuje důtklivější
prosbu o svatořečení. Znovu ústy sekretáře brev
odpovídá Jeho Svatost, že opětrě třeba, a to
důtklivě, Boha o pomoc prositi. Pak zapěje se
hymnus: »Veni creator Spiritus«*) a konsistorní
advokát potřetí co nejdůtklivěji opakuje svou
prosbu. Tu teprve sekretář biev odpovídá, že
papež jest ochoten prosbám těmto vyhověli a
kanonisaci předsevzíti. Potom papež sám к úctě
nejsvětější Trojice Boží, ku zvelebení katolické
víry a ku rozmnožení křesťanského náboženství
z moci našeho Pána Ježíše Krista, Svatých

*) Přijď, o Duše přesvatý !
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apoštolů Petra a Pavla a z moci vlastní 33) pro‐
hlásí jmenovaného sluhu Božího za světce a na‐
řídí, aby jméno jeho do seznamu svátých (canon
nebo album sanctorum) bylo vepsáno a památka
jeho aby určitého dne vroce po celé církvi se slavila.

Toto papežské rozhodnutí jménem prokurá‐
torovým přijme konsistorní advokát, jenž potom
papeži poděkuje a na konci prosí, aby Jeho
Svatost o kanonisaci ráč ia poručili vyhotovili
apoštolský dekret či kanonisační bullu. Papež
odvětí: »Decernimus.«*) Důsledkem toho žádá
advokát přítomné protonotáře a notáře, aby na
věčnou pamět kanonisace vyhotovili jednu nebo
více původních listin. Nej starší protonotář od‐
povídá: »Vobis testibus«**) a tím všecky, kdož
trůn papežský obklopují, volá ku svědectví ka‐
nonisační slavnosti. Následuje »Te Deum lau‐
damus« za zpěvu všech přítomných. Jáhen po‐
tom zpívá Konfiteor a oraci (modlitbu), kde již
jméno nového světce výslovně se uvádí. Po-

33) Latinská tato tormule zní: »Ad honorem
sanctae et individuae Trinitatis . , . decernimus et de‐
linimus piae memoriae . . . sanctum esse et sanctorum
catalogo .... adscribimus statuentes, ut ab uni‐
versali ecclesia . . . testum ipsius et officium devote
et solemniter celebretur« t. j. »K úctě svaté a neroz‐
dílné Trojice Boží . . . ustanovujeme a rozhodujeme,
že zbožné paměti . . . jest světcem a má do seznamu
světců se vepsali. Jej do tohoto seznamu vpisujeme
s ustanovením, aby od celé církve . . . svátek jeho
a kněžské hodinky zbožně a slavnostně se konaly.«

*) T. j. »Poroučíme.«
**) T. j. »Za svědectví všech vás.«
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sléze udělí papež absoluci a požehnání, při čemž
zase jmenuje nově kanonisovaného světce.

Nyní koná buď papež sám, nebo nemůže-li
pro věk či chorobu, některý z kardinálů oběť
mše sv. de neocanonisato, t. j. к úctě nového
světce. Při obětování přinášejí tři kardinálové,
kteří v procesu kanonisačním jako soudcové
rozhodovali, a to první kardinál biskup, první
kardinál kněz a první kardinál jáhen posvátné
kongregace obřadů, a dále ti, jichž úkolem bylo
u apoštolské Stolice o kanonisaci se starati,
anebo jimi jmenovaní kardinálové na oltář sym‐
bolické dary.*) První kardinál věnuje dvě velké
svíce voskové. Ten, jehož úkolem bylo miti
péči o kanonisaci,**) nebo místo něho jmenovaný
kardinál přináší jinou voskovici a dvě živé hrdličky
v pozlacené kleci. Druhý kardinál dává dva velké
chleby, z nichž jeden jest pozlacen a druhý po‐
stříbřen. Druhý žadatel, nebo místo něho jme‐
novaný kardinál přináší zase voskovici a dva
bílé holoubky v postříbřené kleci. Třetí kardinál
konečně obětuje dva soudečky s vínem, z nichž
jeden je pozlacen a druhý postříbřen, a třetí
vyslanec, nebo jím určený kardinál opětně vosko‐
vici a pestře natřenou klec plnou rozličných ži‐
vých ptáků, Po mši sv. ubírá se papež zase pro‐
cesím do svého paláce.

Peněžní výlohy, jež takováto slavnost
vyžaduje, hradívají ti, kdož o kanonisaci žádali

*) T. j. náznačné.
**) Tak zv. »žadatel« nebo »vyslanec«.
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buď sami, nebo dobrovolnými sbírkami mezi
ctiteli nového světce učiněnými. Výlohy ty bý-
vAjí sice dosti značné, ale zcela snadno vysvět‐
litelné, jednak dlouhým trváním kanonisačního
procesu, jednak výzdobou chrámu a podobně.

V dřívějších dobách konávala se kanoni-
sace mnohem jednodušeji, nežli v době
naší. Tu papež pouze po předzpěvu »Veni cre‐
ator Spiritus« promluvil o svatosti sluhy Bo‐
žího, jenž měl býti kanonisován a určil den,
kdy památka jeho v církvi slaviti se měla. Za
to však bývalo dosti často tělo světcovo
s hrobu vyzvednuto а к veřejné úctě,
pravidlem na oltáři, vystaveno. To ovšem nyní
již se neděje. Nezřídka mívá papež také mezi
mší svátou od oltáře promluvu o zásluhách a
zázracích nově kanonisovaného sluhy Božího.

К řádně provedené kanonisaci náleží vždycky
také vyhotovení к ano ni s ač ní bully buď
v týž den kanonisace, nebo co nejdříve. V ní
bývají pravidlem uvedeny život světcův, jeho
zázraky a okolnosti procesu. Vyhotovuje ji téměř
vždy promotor viry na žádost prokurátora
záležitosti či causae. Kdyby papež, jenž ka‐
nonisaci konal, před vyhotovením této bully ze‐
mřel a tudíž podepsati jí nemohl, bývá vydá‐
vána až jeho nástupcem. Mimo to větším dílem
vydává papež ještě také zvláštní list ku
všem biskupům, nebo к celému národu,
к němuž světec patřil, nebo ku řádu, jemuž
náležel, nebo i ku vladařům příslušné říše,
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v němž je vybízí, aby o úctu nového světce
pečlivě se starali.

S kanonisací prohlašují se i odpustky
pro ty, kdož po náležitém přijetí svátých svá‐
tostí, totiž pokání •a nejsvětější svátosti Oltárni,
v oktávě kanonisace navštíví kostel, kde se ko‐
nala, nebo kdo v určité a vyjmenované dny
navštíví světcův hrob.

Časem na památku kanonisace bývá ražen
i pamětní peníz, anebo zvláštní výsady
dávány těm, z jichž středu kanonisovaný byl,
aby tak památka slavnosti se udržela i věkům
budoucím a jiní ku podobnému životu, nebo
alespoň к následování světce, byli pohádáni.

* *
4

Jest sporno, je-li neomylnost církve
při svatořečení de fide*) a proto důsledkem, je-li
popírání kanonisace kacířstvím čili nic, nebo
je-li táž neomylnost sententia communis et certa**)
tak, že popírání její jest pouze pošetilostí, která
zasluhuje těžké tresty církevní. 34) Oba názory 88

)
považují se za probabilní. 38)

*) T. j. článkem víry.
**) T. j, názor všeobecný > jistý.,4) К témuž poukázal Riegrův slovník naučný

(IV. 529.) slovy: >Však netvrdí církev nijak, že by
se hlava církve v prohlašování za svaté mýliti ne‐
mohla, že by životopisy byly sepsány vždy dle pravdy ;
aniž se tvrdí, že by každý za svátého prohlášený byl
v nebi, aniž že by více oslavených nečítalo nebe, než
kdož jsou svatořečeni ; též pak církev nikdy neučila.
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Kanonisace, právě tak jako beatifikace, jest
dvojí a to slavná a méně slavná. Kanonisaco
jest slavná, děje-li se se všemi předepsanými
formalitami, t. j. zavede-li se soudní jednání (ka‐
nonický proces) a na základě proneseného soud‐
ního rozsudku děje se prohlášení za svátého
s obvyklými obřady a velikou slávou. Kanoni‐
sace jest méně slavná či stejnoplatná, nařídí-li
papež s pominutím obvyklých formalit beze
vší okázalosti, aby některý sluha Boží nebo
blahoslavenec, kterýž od dob nepamětných úcty
u věřících požívá a ctnostmi i zázraky jest
proslaven, po celém katolickém světě za
Svatého byl považován a jemu úcta, svátým
patřící, bylo prokazována. Obojí kanonisace se
posud užívá. Tak na př. slavnostně za svátého byl
prohlášen v Čechách sv. Jan Nepomucký a
méně slavnostně sv. Václav, 57) poněvadž od dob
svého umučení všeobecně v Čechách za světce
byl považován a samými papeži tak nazýván. 58)

* •*

*

jako by blaho a svatořečením teprv se otevřelo nebe:
toliko to se určitě žádá, aby žádný věřící o svatořečení
a svatořečených potupně nemluvil.«

S5) Heinrich: Dogmatik II., 465 nn.
,s) T. j. pravdě podobné (přípustné, přijatelné). Pro-

babilismus totiž jest názor, že poznáním lidským nikdy
nedojdeme absolutní (naprosté a bezpečné) jistoty,
nýbrž že jen v mezích pravděpodobnosti žijeme. Z toho
vyjmouti se ovšem musí dogmata (věroučné články) a.
pravdy Bohem zjevené nebo církví za pravdu pro‐
hlášené.
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Případ, kdy zemřelému veřejná úcta bývá
prokazována, anebo byla prokazována, aniž by
zákonnité předpoklady byly splněny, nemá s ka-
nonisací nic společného, protože jest nejen ve‐
řejným a trestuhodným pohrdáním papežskou
auktoritou, ale i jakousi pověrou (superstitio).
V takovýchto případech papežská Stolice, aby
nevyvolala kvašení v lidu kult sice nezakazuje,
ale proti němu protestuje. Tento ústupek však,
a tedy i jakési připuštění úcty, nesmi považo‐
vali se za schválení její a nemůže také nikdy
se ho použiti jako základu ku vlastní beatifi-
kaci, ježto vesměs řídili jest se pravidlem:
»Illum ergo hominem non praesumatis de cae-
tero colere; cum etiamsi per eum miracula plu‐
rima flerent, non liceret vobis ipsum pro sancto
absque auctoritate Romanae ecclesiae publice
venerari. si )

#* *
*

*7) Obojí toto prohlášení bylo provedeno od pa‐
peže Benedikta XIII.

*8) První z papežův, pokud známo, nazval úředně
sv. Václava světcem, papež Jan XIII. v listě ku Bole‐
slavovi II. příjmím »zbožnému« a »mírnému« roku
971. Sr. celé jeho znění u Pěšiny : Phosphorus . . .
19,—20.

*9) Jsou to slova z nařízení Alexandra II. a česky
zní: »Ostatně onoho člověka neodvažujte se etiti, po‐
něvadž, byť mnoho zázraků jeho přímluvou se stalo,
nebylo by vám bez povolení Apoštolské Stolice nikdy
svobodno jako světce veřejně jej uctívali.«
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»V záležitosti beatifikace ctihodného sluhy-
Božího Jana Nepomuckého musilo se rozhod-
nouti, buď aby znamení kultu se odstranila*
nebo aby provedl se důkaz o veřejném kultu,
jemu od roku 1533 vzdávaném. Protože pak
první bez urážky a pohoršení lidu státi se ne‐
mohlo, ježto denně u hrobu Jana Nepom. nej-
vyšší a nejnižší na kolenou svátý jeho popel
uctívali a děkovné dary nespočetné od zbož‐
ných jeho ctitelů stále po stěnách chrámu se mno‐
žily, musilo druhé s tím větší důvěrou se zvolili,
ježto úcta našeho světce byla prokázaná tolika
zazraky a tak velikou dávnověkostí. že nejen
dobu sto let před bullou Urbana VIII. daleko
převýšovala, ale i již s jeho mučednictvím po‐
čala.« 10) Dle toho při beatifikaci Jana Nepo‐
muckého bylo třeba zavésti dva procesy a to
jeden o pověsti svatosti života, mučednické smrti
a zázracích jeho a druhý o nepamětné úctě
jeho či o případu vyjmutém z dekretů papeže
Urbana Vlil.

‘“i »Acta utriusque« v předmluvě.
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Před beatifikaeí sv. Jana Nepo-
muekého-

Ukázka ze spisu: »Kanonisační proces sv. Jana Ne-
pomuckého«.

Napsal VÁCLAV OLIVA.

Sotva stichly vojny, jež téměř po celá tři
století hubily království sv. Václava a národ český
počal zíti více sobě než řemeslu válečnému, povstal
v Čechách silný proud

1) po svatořečení
muže, jehož úcta jako světce mezi katolickým
lidem dávno se byla zakotvila. Byla to úcta
Jana Nepomuckého, generálního vikáře arci‐
biskupa Pražského, který roku 1393 za panování
krále Václava IV. podstoupil v Praze mučed‐
nickou smrt pro zachování zpovědního tajemství.

Mučednictví Janovo zajisté tolik způsobilo
rozruchu v Čechách a v zemích sousedních, že
ani bouře husitské nemohly vyhladili je. Alespoň
po celou dobu XV. a XVI. století shledáváme
stopy úcty svatojanské nejen po všech zemích

l) Alespoň kanovník Germeten jasně píše:
>Sténalo slavné království české, ba veškeren katolický
svět a co nejvřeleji po staletí si přály a očekávaly
svátou tuto apotheosi (svatořečení). Usilovali o ni
jasní císařové, knížata, vladaři, národové.
Bůh sám milostmi a zázraky byl příčinou a ukázal, že
si přeje, aby tato hvězda svátosti (sv. Jan Nepomucký)
povznešena byla к plné slávě poledního slunce a světlo,
které po staletí se skrývalo pod mramorem, aby po‐
staveno bylo na čestný svícen na oltáři a svítilo к útěše
všech к němu se utíkajících«. (Acta utriusque . . .
"v předmluvě.)
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koruny svatováclavské, ale i za hranicemi. Do‐
klady toho jsou dosti četné.

»Slavné toto mučednictví«, krásně píše na př.
kniha »Acta utriusque .. ,2),» stalo se v těch dobách,
kdy zběsilost husitská ze svrchované vol‐
nosti, již sama si vzala (uloupila),' vypověděla
válku i přátelům Božím a dobrým umě‐
nám, jak di Fiorimundus Raemundus (De ort.
prog. et ruin. haeres, lib. 4. cap. 4.).®) Tolik
při husitech ukázala zkušenost, že o každý zločin
se pokusili, že v době jich místa svátá byla
zneuctěna, kláštery zbořeny, kostjly vyvráceny a
majetek svátý i nesvätý vesměs,zlobpen*'Tehdy vi‐
děli bylo žaláře a trestnicej jež pro zločince a ne-
řestníky byly postaveny, přeplněné muži dobrými,
kteří nesouhlasili s rozvášněným lidem. V těch
časích ani к naleznutí nebyli, kdož dobře žiti
by byli chtěli, anebo se osmělili. Takový tehdy
panoval zmatek, že zdálo se, jako by vše ve
sťarý chaos (nepořádek)

4
) se vracelo. Husitskýtento

*) Auktorem jejím jest Bernard Jindřich
z Germetenů, pražský kanovník, neboť na konci
předmluvy jest podepsán počátečnými písmenami
B. H. á G. Sr. poznámka předcházející.s) Fiorimundus Raemundus narodil se
roku 1540 v Agenách a studoval v Bordeauxu a Paříži.
Byl katolíkem, pak kalvinistou a zase katolíkem. Spis
tuto citovaný: »De ortu, progressu et ruina haeresis«
(O počátku, vývoji a zániku kacířstva) vyšel původně
ťrancouzsky a byl dokončen r. 1605 v Paříži od syna
Florimundova Františka.

4) T. j. chaos, jenž panoval před uspořádáním všeho
na světě, jak o tom se vypravuje na počátku Písma sv.

-Si‐

mor nejkrásnější království České jako blesk pre‐
kvapil a po staletí je trápil, když Václav jako
Sardanapal *) rozkošemi zahynul a Slepec****

6) a
Holý

7
) rozvášněný lid nemírnili (nespravovali),

ale spíše pobádali ku všemu zlému, když Zik‐
mund byl poražen, Poděbrad dosedl na trůn a
podobně. Poněvadž pak arcibiskupský stolec po
140 let byl uprázdněn, smutně vypadalo to ve
slavném království a přemnohé archivy a knihovny
tehdy od rozvášněného lidu byly spáleny. Než

přece dle rozhodnutí Prozřetelnosti Boží mnoho

bylo zschováno kodfixi)*) od spisovatelů součas‐
ných j^lyktprí^ ^sousedních, jednajících
o slavném mučednictví, o kultu našemu Elaho-
slavenci prokazovaném, a na jeho přímluvu
o udělených milostech, jichž věruhodnost se pro‐
kazuje zavěšenými dary a po zdích kostelů vy‐
psanými zázraky. Úctu к našemu Blahoslavenci

potvrzují památky stavitelské, založení (fundace)
stalých světel, svatozáře na jeho obrazích,
a posléze tradice otců našich a jiných mužů

apoštolských uchovaná až na naše doby a po‐
tvrzena přísahou mnoha nejvážnějších svědků.
Protože pak milosti, jež Bůh na přímluvu tohoto

*) Sardanapal, král asyrský dle Ktésia děje‐
pisce řeckého, byl mužem zženštilým, stále v harému
(u svých žen, jichž mnoho měl) uzavřeným a pohlavním
nepravostem oddaným.

6) T. j. Jan Z i ž к a z Trocnova.

’) T. j. P r o k o p H o 1ý, zvaný po latinskú Rasus.

*) T. j. psaných spisů.
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svätého mučedníka hojhě udílel, denně se množily,
vzrůstal jeho kult*) a šířil se do všech končin
světa« 8)

Z této příčiny již císař Ferdinand III.
(1637—1657) s arcibiskupem hrabětem Arnoštem
Harrachem (1623—1667) usilovali o to, by
Ŕím alespoň zavedl pátrání po skutcích a mu‐
čednické smrti Jana Nepomuckého, ale marně.
Podobně učinili’) císař Leopold I. (1657 až
1705) a arcibiskup Matouš Ferdinand
Sobek z Bílenberku. Tehdy snad již
něčeho by se bylo docílilo, kdyby smrt arci‐
biskupova r. 1675 nebfia učinila všemu konec.
Potom ucházela se o beatiflkaci Jana Nepomu‐
ckého Pražská kapitola, jmenovitě okolo
roku 1677 její děkan Tomáš Pěšina z 6;cho-
rodu, dále okolo roku 1685 její probošt Jan
Ignác Dlouhoveský i s ostatními kanovníky, l0)
ale zase marně. S podobným výsledkem setkaly
se roku 1707 také snahy arcibiskupa Josefa

*) T. j. úcta.
8) D. c. v předmluvě.9) Stalo se tak na podnět hraběte Václava ze

Šternberka vNepomuce, který dal r. 1673 sbírati
od Jesuitů P. B. Balbína a P. E. Boje všecky
zprávy o Janu Nep. a žádal císaře i arcibiskupa o pod‐
poru při kanonisaci Janově.

10) Kapitola za souhlasu arcibiskupa Jana
hraběte Waldšteina složila podnětem Tomáše
Pěšiny zvláštní protokol o skutcích Jana Nep. se žá‐
dostí o kanonisaci a vypravila s ním dne 14. září 1675
do Říma ze svého středu kanovníka barona zTha-
lenbergů a roku 1685 opět na podnět Jana Dlouho-
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Breun era (1695—1710).
11) Teprve arcibi‐

skupovi Ferdinandovi, hraběti z Khün-

burgu (1712 až 1731) vedlo se šťastněji.
12
),

»Nikdo však nechť pošetile neodvážíse
obviňovati a zodkladů odpovědnými
čin iti nej důstojnější pány arcibiskupy Pražské,

veského druhého kanovníka M e r f e 1i c e a nařídila mu’
nevymůže-li kanonisaci, by se alespoň o beatifikaci, t. j.
o vymožení mše sv. a církevních hodinek к úctě Jana
Nep. všemožně staral.

u) Za arcibiskupa В reu n er a r. 1097 vyvolila si
metropolní kapitula za příkrou kanonisace Jana Nep.,
prokurátora Jana Bartla, aby památky svatojanské
sbíral a o kanonisaci pečoval. Ten po dvacet let tak
činil a když povýšen byl za kapitolního děkana a ge‐
nerálního vikáře v Hradci Králové, kapitole Pražské r.
1/03 několik spisů o Janu Nep. odevzdal. Arcibiskup
sám pak vypravil roku 1707 zvláštního posla do Říma,
kněze Jana Marii Hložka ze řádu Theatinů
(Kajetánů), jenž nesl sebou doporučující listy a žá‐
dosti císaře Leopolda I. (t 1705) a Josefa 1. Hložek
obdržel povolení ku přípravním pracím ka-
nonisačního procesu a císař Josef I. v lednu
1710 psal Pražskému arcibiskupovi, že by si velice přál
aby »blahoslavený sluha Boží Jan Nepomucký byl od
Apoštolské stolice prohlášen za svátého, nebo alespoň
za blahoslaveného« a sliboval při tom veškerou svou
pomoc. Ale těžká choroba arcibiskupova a pak 20.
března 1710 jeho smrt způsobily, že ani přípravné
práce ku procesu kanonisačnímu započaty nebyly.

n ) Arcibiskup hrabě z Kuenburka (Khuen-
burka, Khiinburga), narozený dne 5. února 1649, byl
synem Jana Bedřicha, hrabéte z Kuenburga a Johany
Guzmanovy. Stal se kanovníkem salcpurským a pasov‐
ským, pak biskupem lublaňským a roku 17Ю arcibi-
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že nechopili se hbitěji vedení procesu a nepra‐
covali, aby pocta nebešťanů, jež tomuto slavnému
mučedníku (sv. Janu Nepomuckému) brzy po
přestálém mučednictví se prokázovala, utvrzena byla
výrokem Apoštolské Stolice a pozvednuta na
stupeň úcty veřejné, poněvadž beatifikace nebo
kanonisace muže, jenž pro věc tak svátou trpěl,
byla by přispěla ku velikému rozmnožení lesku
stavu duchovního a jeho svatořečení bylo by
zplodilo (církvi dalo) mučedníka pro svátostní
tajemství, jehož příklad tak ojedinělým jest, že
v dějinách církevních nenalézáme vznešenějšího.
Vždyť snadno omluví uvedené pány arcibiskupy
každý, kdo v dějinách českých není nováčkem.
Když ještě totiž ani zapomenuto nebylo husitů
a sotva bylo obnoveno arcibiskupství, přikvačilo
nové rozdělení obyvatelstva v království a to
na ty, kdož pod jednou a na ty, kdož pod obojí
přijímali. Rozdělení toto potom změnilo se v žalosti-
plnou a nikdy nedosti oplakanou tragedii, jejíž
zakončením bylo nebesy dané vítězství na Bílé
hoře u Prahy. Následovala válka švédská, kteráž
zabránila, aby plod (bělohorského) vítězství tohoto
dozrál. A když mír vestfálský konečně učinil
válce konec a jeho podmínky v život se uváděly,
věřili mnozí, že počínají se království vraceti

stupem Pražským. Zemřel 7. srpna 1731. Byl dobro‐
dincem chudých a kněz ducha apoštolského. V Lublani
postavil kathedrálu. Spis »Acta utriusque processus . .«
nazývá jej prvním činitelem a původcem kanonisace sv.
Jana (D. c. v předmluvě).
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doby Saturnovy. 13) Než zanedlouho zase co nej-
tižeji dolehl na slavné království zkázonosný mor.
Rozpoutaly se totiž války s Turky, jichž litice
až do Rakous pronikla a Cechy zastrašila«. 14)

Ferdinand hrabě Khünb’urg tedy jakmile na
arcibiskupský stolec v Praze byl povýšen, vě‐
noval kanonisaci sv. Jana neobyčejnou péci,
pohádán byv к tomu vším, co již v otázce této
před ním bylo vykonáno, a úctou, jež všeobecně
sv. Janu byla vzdávána.

Sv. Jan Nep. totiž hned po svém mu‐
čednictví, jak již jsem uvedl, od lidu byl
považován a ctěn jako světec a úcta
jeho nezanikla ani v bouřlivých dobách husit‐
ských. Ba nového lesku ještě nabyla pověst
o svatosti života Pražského generálního vikáře
ve století XVI. а XVII., kdy od většiny ducho‐
venstva a lidu, nejméně sto let před svou kano‐
nisaci, byl týž vzýván o přímluvu v nebesích.
Tak Pontanus či Berthold z Breitenberka, ge‐
nerální vikář Pražský, vydal roku 1602 latinské
chvalozpěvy (hymny) к úctě Panny Marie a svá‐
tých českých patronů, a mezi nimi uvedl i sv.
Jana a pronesl přání po jeho kanonisaci. Arci‐
biskup Lohelius r. 1621 zasvětil mu oltář
v domě Svatovítském. Počátkem století XVII.

l, j Dle bájí řeckých doba Saturnova vyzna‐
čovala se klidem a spokojeností. Lidé prý tehdy žili ve
stálém míru, v úplné rovnosti a volnost; a v tělesné
i duševní blaženosti.

14 D. c. v předmluvě.
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byly zasvěcovány mučedníku pro zpovědní ta‐
jemství i kaple a kostely. Sochy jeho byly sta‐
věny zvláště v druhé polovici XVII. věku u vod
a na mostech, dále v polích a na náměstích.
V Praze již před rokem 1657 stála dřevěná
socha jeho na mostě tam, kde později roku 1683

postavena byla kovová socha od barona Matyáše
Vunšice. Zatím byl také roku 1682 vydán spis
P. Bohuslava В albi na T. J. jednájící 15)
o sv. Janu a spisy kapitolního děkana Tomáše
Pěšiny, kdež sv. Jan uveden byl mezi patrony
zemskými.

Proto arcibiskup Ferdinand po dvou letech
vlády své v arcidiecesi. když mu záležitost ka-
nonisace sv. Jana Nepomuckého zároveň se žá‐
dostí kapitoly Pražské předložena byla, aby Ráčil
v ftímě o ni zakročiti, společně s císařem
Karlem VI. (1711—1746) odhodlal se přání
duchovenstva a lidu vyhověli. Na prosbu jeho
fiím svolení, již dříve ku přípravným práčem
ku kanonisačnímu procesu dané, obnovil a

l5) Nadpis jeho jest: »Vita s. Joannis N e po‐
rnu o e n i, canonici metropolitanae ecclesiae pragensis,
decani collegiatae ecclesiae ad 00. SS. in arce Pragensi,
ob arcanum s. confessionis servatum in profluentem
Muldavam abjecti et mersiv ... Ex libris editis et ve
teribus manuscriptis« t. j. »Život sv. Jana Nepom., kanov‐
níka metropolitního kostela Pražského, děkana kollegi-
átního kostela u Všech svátých na hradě pražském, pro
zachování zpovědního tajemství do řeky Vltavy shoze‐
ného a utopeného . . . Dle vydaných knih a starých
rukopisů«. Původně v »Bohemia Sancta« ě. 59. str.
94—113.
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zástupce víry při kongregaci posvátných obřadů
v ftímě kardinál Prosper de Lambertinis
roku 1715 zaslal do Prahy návod, 1

*) jak má
kanonisační proces býti započat.
Arcibiskup začal dle toho jednali, ale záhy pře‐
dal celou záležitost svému suffragánovi.

Z té příčiny dne 13. listopadu 1715 svolal

arcibiskup zvláštní, tak zvanou vyšetřující
komisi, sestávající z Pražského suffrsgána a

generálního vikáře, Daniele Josefa Mayera co

le) Zásady návodu tohoto popisuje kanovník
z Germetenů takto: »Dříve než ruka se přiložila ku
sestavováni procesů, opatrně se musely shledávali a
oceňovali důkazy u dějepisců, svědků a v památkách,
dokazují-H totiž úctu nepamětnou či stoletou (tak totiž
Urban III. novou bullou ze dne 5. července D 34 ne‐
pamětnou dobu vysvětlil a určil) a postačí-li jich prů-
kaznost. Toho kdyby nebylo, musila by se nastoupit!
cesta non cultus (neúcty) a známky kultu alespoň tak
by se musily odstranili, jak nakazují zmíněné dekrety.
Kdyby snad ze shledaných důkazů dala se dokázali
úcta na sto let před bullou, jednali by bylo jako v p ř í-
padé vyjmutém, což je pro sluhu Božího
slavnější, protože v úctě se pokračuje a
známky její se neodstraň ují. Tehdy však musí
se provésti dva procesy, jeden o pověsti sva‐
tosti, cností a zázraků sluhy Božího, což
nazývá se introductio causae (započetí záležitosti, uve‐
dení záležitosti) a druhý o případu vyjmutém
či o úctě nepamětné, vzdávané sluhovi
Božímu před bullou Urbana Vili., ježto, není-li pro‐
veden důkaz obojí, papež nejmenuje komise a záležitost
svatořečení se odkládá jako chybná, aby bud vůbec
již o ni se nejednalo, anebo aby alespoň .velice ne‐
snadno znovu napořad přišla«. (D. c. v předmluvě.)
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předsedy a ze dvou učených právníků, totiž P^
Maxmiliána Vžtrovského, jesuity a Františka
Langra obojího práva doktora, jakožto radů,
aby zařídili čeho by ,k procesu ÍT

) bylo třeba,
t. j. aby vyšetřovali daleko široko rozšířenou
pověst o svat.m životě, mučednictví a o zázracích
blahosl. Jana Nepomuckého. Procesy (vyšetřo‐
vání) byly dva.

* *

x

Při prvním procesu, kde jednalo se
0 pověsti svátého života, mučednické smrti a
zázracích dne 23. května 1715 vyslýcháno bylo
celkem 49 hodnověrných svědků. Mezi nimi byl
1 hrabě Kinský, Vratislav, Přehorovský, Voři-
chovský a jiní. Všichni vzati byli pod přísahu.
Výpovědi jich vrcholily ve slovích, že od pra‐
dávných časů udržuje se pověst o svatosti ži‐
vota, mučednické smrti a zázracích blahosl. Jana
Nepomuckého. Zpráva o tom s akty byla do
ftíma zaslaná počátkem roku 1720.

u) Výše uvedeným mužům v komisi vyšetřovací
přidáni byli ještě: procurator causae, tolik
co podporovatel kanonisace a obhájce úcty svatojanské,
Bernard Jindřich Germeten, obojího práva
doktor, kanovník Pražský, jmenovaný arcibiskupem a
kapitulou, a promotor lide i, tolik co odpůrce ka‐
nonisace či obhájce víry, J. Blovský, taktéž metro‐
politní kanovník a obojího práva doktor. Jednatelem
komise či prostředníkem mezi Prahou a Římem byb
metropolitní kanovník, arcijáhen Jan Steyer.
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Arcibiskup píše o tomto procesu posvátné
kongregaci obřadů dne 29. ledna 1720 takto:
»Nejdůstojnřjší Eminence a Páni, patronové nej-
milejš'! Podávaje zprávu nejdůstojnějším Emi‐
nencím Vašim a celé posvátné kongregaci obřadů
nejpokorněji oznamuju to, co v záležitosti infor‐
mačního procesu o pověsti svatosti, ctností,
mučednictví a zázraků ctihodného sluhy Božího
Jana Nepomuckého, světského kněze a mučed-
dníka, metropolitního kostela u sv. Víta na
hradě Pražském kdys kanovníka, písemně bylo
mi sděleno od mého generálního vikáře a cffl-
ciála, nejdůsfojnějšího a nejjasnějšího pána Da‐
niele Josefa z Mayernů, biskupa Tiberiadského,
mého suffragane a probošta taktéž metropolit‐
ního kostela Pražskéno, jakožto mnou ustano‐
veného delegovaného soudce s dvěma mu při‐
dělenými spolusoudci, z nichž jeden jest bohosloví
a druhý obojího práva doktor, toho procesu, jenž
správně a za dodržení formy ve všem, co pře‐
depsáno jest v dekretech blažené paměti papeže
Urbana Vili, a v jiných dekretech novějších,
vydaných od posvátné kongregace obřadů, byl
veden, byť i snad něco v procesu samém jinak
podáno bylo, a to po jeho sestavení a skončení
od zmíněného soudce delegovaného a jemu při‐
dělených spolusoudců.

List tento, jejž mi zmínění soudcové za‐
slali, Vaším hejdůstojnějším Eminencím a celé

posvátné kongregaci obřadů tuto co nejblaho‐
volněji zasílám.
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Též se zárukou své moci arcibiskupské tímto
dosvědčuji a prohlašuji, že velmi veliká pověst
svatosti, ctností, mučednictví a zázraků ctihod‐
ného sluhy Božího Jana Nepomuckého nejen
dále trvá, všeobecně rozšířená a stálá jest, ale
že i u nejvyšších i nejnižších více a vice denně
stoupá a se vzmáhá pro milosti a zázraky, jež
Bůh na jeho přímluvu ráčí konati.

Důsledně jest všeobecně a každému známo,
že velmi hojné zástupy lidí obojího pohlaví ku,
pobožnostem u hrobu jmenovaného sluhy Božího
Jana Nepomuckého se scházejí a že zástupy
tyto a plamenná zbožnost, jak nikomu neznámo
není, se vzmáhájí, rostou a den ze dne většími
se stávají a mohutní.

Poněvadž vše tak, jak sem vypsal, se má, co
nejpokorněji nejdůstojnější Eminence Vaše a celou
posvátnou kongregaci obřadů prosím, aby nej‐
důstojnější Eminence Vaše a celá posvátná kon‐
gregace obřadů Ráčili Jste co nejblahovolněji
započetí této záležitosti připustili a její projed‐
nání až ku šťastnému zakončení a schválení
provésti.

O tuto obzvláště a nad obyčej prokázanou
milost a lásku sám a jménem celého slavného
království Českého opět a opět co nejpokorněji
prosím a s políbením rukou Vašich nejdůstoj-
nějších Eminencí trvám Vaším nejdůstojnějším.
Eminencím a celé posvátné kongregace obřadů
oddaný nejponíženější sluha, Ferdinand arcibiskup-
Pražský.«
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List vyšetřující komise, o němž arcibiskup
činí zmínku, praví: »Nejdustojnější a nejjasnější
kníže svaté říše římské, Pane a pane nejmilo-
stivějšf! Tímto svým listem nejdůstojnější Jas‐
nosti Vaší co nejzdvořileji oznamuje : Když nej‐
důstojnější Jasnost Vaše osobně šťastně započala
soudní proces o pověsti svatosti, ctností, muče‐
dnictví a zázraků, o trvání a vzmáhání se téže,
pokud se týče ctihodného sluhy Božího, Jana
Nepomuckého, svátého metropolitního kostela Praž‐
ského u sv. Víta kdys kanovníka, a to ku po‐
korným prosbám a žádosti věrné metropolitní
Ippitoly Pražské dle instrukcí z Města*) zaslaných,
a týž proces již započatý přivedla až ku ozna‐
čení svědků, předložení a připuštění článků,
o nichž svědectví dáti se mělo (articuli positi-
onales) či článků průkazných (articuli probatori-
ales), kteréžto předložení učinil ustanovený pro‐
kurátor záležitosti vznešený Pán, Bernard Jindřich
z Germetenů, obojího práva doktor a na uni‐
versitě Karloferdinandské v Praze královský, ve‐
řejný a řádný professor císařských institucí (in‐
stitutiones imperiales), ba až ku sdělení otázek,
jež se měly formulovat!, kteréžto sdělení zase
vykonal promotor či fiskální soudce arcibiskupské
kurie Pražské, rovněž vznešený a slavný Pán,
Jan František Blovský, obojího práva doktor,
čili až ku povolání svědků výše uvedených (jak
v aktech procesních šířeji se obsahuje) exclusive.



— 65 —

3

později však, protože nejdůstojnější Jasnost Vaše

byla povolána od nejdůstojnějšího a nejjasnějšího
Pána, Jiřího Spinuly, nuncia Jeho Svatosti u cí
sařského dvora, za příčinou nutných záležitostí

jmenovaného kostela Pražského, do Vídně v Ra-

kousích, zmíněný proces o pověsti svatosti, mu

čednictví, ctností a zázraků, o trvání a vzmá
hání se téže, pokud se týče ctihodného sluhy
Božího, Jana Nepomuckého, dále vésti nemohla
a ustanovila delegovaného soudce a přidala mu
dva spolusoudce (jak je v aktech) : já delegovaný
soudce se spolusoudci přistoupili jsme jak ku

povolání a připuštění svědků, jež označil pan
prokurátor záležitosti a jiných tří svědků, jež
úředně (ex officio) označil zase promotor fiskální,
tak postupně jich výslechu, ovšem po zachování
dle výše řečené instrukce všeho, co zachovali
dlužno, výpovědem jednak o výše uvede

ných otázkách pana promotora víry, jednak
o článcích svědeckých či průkazných výše při
pomenutého pana prokurátora záležitosti. Stejným
způsobem řádně bylo přikročeno též ustanovenými
pány soudci remissorialními (judices remissorialet)
ku předvolání a vyslýchání, když ovšem i tu
přesně zachováno bylo ve všem vše, co zacho
vali dlužno, svědků, kteří mimo království České
žijí, totiž v diecesích vídeňské a olomúcké.

Když pak po skončeném výslechu všech

svědků, jež, jak shora uvedeno, označil pan pro
kurátor záležitosti, a i těch, kdož úředně svědky
označeni byli, bylo ustanovenému notáři aktuá-
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rovi nakázáno, aby otázky a odpovědi procesní
poznamenal : к žádosti pana prokurátora záležitosti
po zachováni, dle častěji uvedené instrukce za‐
slané z Města všeho, co zachovávali třeba, při‐
kročilo se ku dodání (compulsatio) právních
dokladů, rozhodujících v naší záležitosti, jež označil
delegovaný soudce s přidanými jemu spolusoudci
a jež dodal v auktorech či knihách tištěných i ne-
tištěných pan prokurátor záležitosti. Promotor
víry byl vždy zákonitě ke všemu volán a vše
bylo mu předkládáno. Potom slyšeni byli čtyři
svědkové pod přísahou o privátních rukopisech,
jež dodal pan prokurátor záležitosti. Když pak po
rozkazu byl pořízen a dohotoven přepis (exem-
platio) zmíněných právních dokladů od notáře
aktuára ustanoven byl nový notář pomocník
к notáři aktuárovi, jemuž po předeslání všeho,
co předeslali dlužno, bylo nařízeno, aby bedlivě
byl přítomen při srovnávání přepisu či opisu
právních dokladů, vyhotoveného od notáře aktu‐
ára, s panem promotorem víry tak dlouho a
v tolika zasedáních, jak bude třeba.

A když v závěrečném sezení, slaveném pro
zakončeni srovnání exempláře s originálem či pro
skončení přepisu všichni ti, na nichž záleží,
zároveň se svědky přítomni byli a srovnání celé
zúplna bylo skončeno, dále když zmíněný exemplář
či přepis, vyhotovený od notáře aktuára a jeho
pomocníka z originálních právních dokladů byl
připuštěn (schválen) a byla tohoto přepisu od
obou notářů provedena legalisace : prohlásil jsem
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s danými mně spolusoudci (jak je v aktech),
že jmenovaný exemplář či přepis řádně a správně,
věn ě a zákonnitě byl pořízen a srovnán, že ve
všem a všudy souhlasí s originály a že plné
důvěry zasluhuje právě tak, jako by to byly
originály samy.

Potom bylo nařízeno uveřejnění procesu a
notáři aktuárovi nakázáno, aby z ce'ého procesu
jenž již byl sdělán se vším ostatním, co ještě
sděláno býti má, pořídil exemplář či opis, jenž by
se zaslal do ftíma. Notář ihned proces uveřejnil.
Potom po pořízení přepisu celého procesu, po
srovnání jmenovaného přepisu soriginálem procesu
a po skončení, když vše bylo zachováno, jak za‐
chovali se má a jak je v aktech, vyvolen byl
za doručitele (nositele) onoho přepisu nejdůstoj‐
nější a urozený Pán, Jan Ludvík Šteyer, metro‐
politního kostela Pražského prelát, arcijáhen,
jenž úkol tento v síni, určené pro audience v zá‐
ležitostech veřejných a pro audience vůbec, osobně
se dostaviv, přijal a odpňsáhl, že svěřený sobě
jmenovaný přepis věrně do Říma donese a po‐
svátné kongregaci obřadů či jejímu sekretáři
doručí. • Po vykonané přísaze bylo poručeno a
nařízeno, aby přepis zároveň s nejnovějšími akty
posledního sezení, v nichž notář aktuár pod
přepisem pokračovali měl, byl podepsán a uvnitř
mou pečetí jakožto soudce delegovaného a pečetí
mých spolusoudců byl opatřen, pak uzavřen, a
těmitéž pečetěmi z venčí na více místech označen,
a takto uzavřen a zapečetěn témuž doručiteli zá*
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rovtü s dopisem pro nejdustojnšjší Vaši Jasnost
odevzdán. Dále bylo poručeno, aby o jmeno‐
vaném uzavření a odevzdání věrná pořízena byla
listina, jež by zvláště se uzavřela v dopise к nej‐
důstojnější Vaší Jasnosti a aby originální akta
procesní zároveň s těmitéž podpisy a pečetěmi
se uložila v archivu arcibiskupském a tam
uchovávala.

To je vše, co v celém procesu, provedeném
o pověsti svatosti, ctností, mučednictví a zázraků,
trvání a vzmáhání se téže ctihodného sluhy
Božího, Jana Nepomuckého, až posud se stalo.
Protože však, nejdůstojnější a nejjasnější kníže,
Pane a pane nejmilostivější, ednak z výpovědí
svědků pod přísahu vzatých, jimž, ježto důstoj‐
ností církevní, stavem panským, rytířským a mě‐
šťanským ozdobeni jsou, a z nichž přemnozí dlí ve
veřejných službách tohoto království anebo jinak
jsou osoby označené nejlepšími vlastnostmi a
pověsti, důsledně dáti se musí veškerá a vší po‐
chybnosti prostá víra, a jednak také z dodaných
spisovatelů či knih, ať tištěných, ať netištěných
jmenovaného sluhy Božího, Jana Nepomuckého,
pověst svatosti, mučednictví, ctností a zázraků,
její daläí trvání a vzmáhání se nad slunce jasněji
plyne : tímto nejdůstojnější Vaší Jasnost soudce
delegovaný a jemu přidaní spolusoudcové co
nejpokorněji prosí, Račiž nejdůstojnější Jasnosť
Vaše požádati u posvátné kongregace obřadů
za započetí této záležitosti, za šťastný její postup
a skončení! Za to co nejposlušněji vzdávajíce
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nejhlubší díky a odporučujíce se v přízeň, trváme
nejdůstojnžjší drsnosti Vaší nejpokornější kaplan:
Daniel Josef z Mayernů, biskup Tiberiadský,
generální vikář a officiál, jako soudce delegovaný,
Maximiliam Větrovský, Tovaryšstva Ježíšova,
bohosloví doktor, adjunkt, František Antonín
Langer, obojího práva doktor, adjunkt (spolu-
soudce). Dáno v Praze v paláci či residenci
arcibiskupské v audienční síni. Dne 25. ledna
roku 1719.«

Mimo právě uvedené listy byly ještě do Rima
zaslány: list soudce delegovaného a jeho spolu-
soudců, adresovaný kongregaci obřadů ze dne
3. ledna 1719, informativní list Olomouckého
suffragána suffragánovi Pražskému o výslechu
svědků Olomouckýcn a podobný list probošta
vídeňského o výslechu svědků vídeňských.

* *
¥

R. ku 1719 zavedeno bylo druhé vy‐
šetřování (proces) a to o nepam ět né úctě
Jana Nepomuckého. Vyslýcháno bylo celkem
16 svědkův. Všichni, byvše pod přísahu vzati
od nejvyšších úředníků zemských až po prosté
venkovany, tvrdili jednohlasně, že od nepamětných
dob prokazuje se úcta sluhovi Božímu, Janu Ne-
pomuckému, jakožto svátému, že úcta tato, jak
z bezpečných dokladů historických vysvítá,
vzala počátek již dávno před rekem 1534, že
až do jejich doby neustále trvá a že arcibi-
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skupové Pražští o ní věděli a jí nejen nepře‐
káželi, ale spie podporovali.

Mimo to byly z rozkazu arcibiskupova od
čtyř učencův shledány veškeré písemné
památky historické budtištěn é anebo
rukopisné, kteréž buď o životě a smrti Jana
Nepomuckého aneb o úctě jemu prokazované,
hodnověrná svědectví podávaly. Přísežný notář
zhotovil spisy všech důležitých zpráv, kteréž se
v památkách historických naskytly a zprávy ty
spolu s výroky (protokoly) svědků byly po
skončení procesu zaslány do Rima.

V té době také arcibiskup na pokyn ze
Rima dal u přítomnosti zvláštní komise dne 15.
dubna r. 1719 otevřití hrob Jana Nep.
v kostele Svatovítském, při čemž v lebce svět‐
cově nalezen byl neporušený jeho jazyk. Komise
sestávala z arcibiskupa, čtyř prelátů a několika
jiných duchovních, pak ze tří předních lékařů
a dvou ranlékařů pražských, když dříve všichni
složili přísahu, že jen pravdu mluviti budou. 18,|

Když dělníci náhrobní kámen s nápisem
»Jan z Pomuku« zdvihli a prsť z hrobu hluboko
na dva lokte vyházeli, přišli na pozůstatky setlelé
rakve, v niž úplná kostra Jana Nep. spočívala.

,e) Mimo arcibiskupa byli to: promotor víry J.
Blovský, prokurátor záležitosti Germeten, dva znalci
starožitnosti, Týnský farář Hammer Schmidt a zá‐
mecký farář Potůček, dále lékaři Jan František
Lev z Erlsfelda, Buchmann a Fuchs, dva
ranhojiči či chirurgové Schutzbrett a Schobert.
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Lékaři seznali z polohy kostry, že jí nikdy ne‐
bylo hnuto a když některé kosti na bílý ubrus
vyňali a prohlédli, seznali dále, že zadní část
lebky byla na jedné straně proražená a lopatka
na levém rameni roztříštěná, kteréžto obě rány
pocházely asi od nárazu na kamenný pilíř mostu
pražského, když svázané tělo Jtna Nep.do řeky
svrženo bylo. Lebka byla všecka prsti naplněná
a když lékaři prsť tuto na ubrus vysypali, spatřili
к užasnutí svému i všech přítomných u prostřed
prsti neporušený jazyk Jana Nepo-
muckého, ač tělo 326 let v zemi odpočívalo.
Všichni byli přesvědčeni, že jazyk jen zázrakem
takto čerstvý zachován býti mohl a když lékař
Schutzbrett pochybnosti chovaje, arcibiskupa
0 povolení požádal, aby jazyk naříznout! moni
a jazyk opravdu na dvou místech lane etou
nařízl, shledal on i přítomní lékaři, že s e
začervenalá hmota jazyka úplně podobá
jazyku lidskému. Jan František Lev, nejstarší
proíesor lékařské vědy na universitě pražské
1 ostatní lékaři a ranlékaři potom dali do pro‐
tokolu souhlasné vyjádření, že jazyk tento za
jazyklidský uznán býti musí, zachování
jeho však, že sluší pokládali za skutečný zázrak,
ježto jazyk ze všech částí pohřbeného mrtvého
těla nejdříve shnije.

Vyšetřování toto trvalo od 9. hodiny ranní
do 4, hodiny odpolední, ježto s každým z pří‐
tomných sepisován byl obšírný protokol
o všem, co byl při jednání tomto viděl a shledal.
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Neporušený jazyk byl potom vložen do stříbrné
nádobky, kterou arcibiskup zapečetil a s ostatními
částkami kostry světcovy do cínové rakve vložil.
Rakev byla uzavřena zámkem, od něhož arci‐
biskup kliček к sobě vzal, a vložena do rakve
dubové, která opatřena dvěma pečetěmi, opět
do hobu spuštěna a vykopanou zemí zasypána
byla.

Protokoly, na místě sepsané, byly po
kanovníku' kapitoly Svatovítské, Janu Ludvíku
Šteyerovi, zaslány do Říma a arcibiskup
hrabě Khiinburg ze dne 9. dubna 1720 připojil
к nim novou žádost, aby Jtn Nep. byl kano-
nisován.

Žádost tato nazvaná též »epistola in‐
formativa* (list poučný, informativní), poně‐
vadž podává posvátné kongregaci obřadů přehled
všeho, co arcibiskup posud v záležitosti kano-
nisace sv. Jana Nepomuckého byl vykonal, zní:
»Vaše Eminencí, Nejdůstojnější Pánové, pánové
a patronové nejmilejäi ! Listem tímto nejdůstoj‐
nější Eminence Vaše a celou posvátnou kon-
g egaci obřadů co nejpokorněji uvědomuji, že,
jakmile první informativní proces o zá‐
ležitosti ctihodného sluhy Božího, Jana Nepo‐
muckého, světského kněze a mučedníka, svátého
metropolitního kostela Pražského u sv. Víta
kdys kanovníka, o pověsti svatosti, života, ctností,
mučednictví a zázraků téhož věrného sluhy Bo‐
žího, ode mně z moci biskupské ustanoveného
delegovaného soudce s jeho pomocníky,



— 73 —

dvěma spolusoudci, řádně byl sestaven &
při bedlivém zachování všeho, co dle předpisu,
obsaženého v dekretech blahé paměti papeže
Urbana Vlil, a jiných novějších nařízení po‐
svátné kongregace obřadů zachovali se má, byl
skončen a uzavřen a jakmile o tom výše-
jmenovaný delegovaný soudce sjeho pomocníky,
spolusoudci, mně listem zaslaným, jenž v jiném
mém dopise jest uzavřen a nejdůstojnějším
Eminencím Vaším a celé kongregaci posvátných
obřadů zaslán, obšírněji informoval: ihned ku
pokorným prosbám a dle žádosti, mně písemně
podané, od pana Bernarda Jindřicha z Germetenů,
obojího práva doktora, jakožto prokurátora causae,
jenž zákonitě к tomu nejdůstojnější a vždy věrnou
mou metropolitní Pražskou kapitulou, dle zvlášt‐
ního za tou příčinou jí daného rozkazu, byl
ustanoven, druhý soudní proces o ne‐
pa mětné úctě výše zmíněného sluhy Božího,
Jma Nepomuckého, z moci biskupské a dle zásad
předepsaných v instrukci, zaslané z Města, a
formy, kteréž nutno dbáti, byl zaveden a
v přítomnosti promotora soudního, Pražské arci‐
biskupské konsistoře vyslance, pana J ina Františka
Blovského, obojího práva doktora, řádně započat,
jak akta téhož procesu obšírněji dokazují.

Když pak od vpředu uvedeného pana pro‐
kurátora záležitosti, Bernarda Jindřicha z Germe‐
tenů, byly dodány články důkazné (articuli proba-
toriales) či základní (positionales) se jmény
svědků, kteří pod přísahu vzati býti měli, shora

Ф
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íecenému panu promotorovi soudnímu či víry,
aby к otázkám tam uvedeným v ustanovené době
byly dány odpovědi, a týž pan obhájce víry
tyto otázky předložil: oznamuji dále, že ihned
dle předepsaného řádu a formy přistoupilo se
jednak ku předvolání a ověření svědků', kteří na
konci článků průkazných od zmíněného pana
prokurátora záležitosti jménem a příjměním uve‐
deni byli a ještě jiných tří svědků, kteří od
svrchu jmenovaného pana promotora soudního
úředně (ex officio) povoláni byli, a jednak ku
vyšetřování a vyslýchání jich všech
(ostatně dle jmenované instrukce zachovalo se
vše, jak zachovali se mělo) a to jak o otázkách,
jež předložil pan promotor víry, výše jmenovaný,
tak také o článcích průkazných či základních, jež
uvedl výše jmenovaný pan prokurátor záležitosti.

Když po skončeném výslechu všech svědků
tak, jak výše uvedeno bylo a to jednak těch,
jež prokurátor záležitosti, častěji jmenovaný, uvedl
a jednak těch, kteří úředně předvoláni byli :
zvolenému notáři aktův bylo poručeno, aby dané
otázky a svědecké odpovědi к nim v procesu za‐
znamenal, a když pak proces byl uveřejněn, na
žádost prokurátora záležitosti Bernarda Jindřicha
z Germetenů, po předeslání a zachování všeho, co
předeslali a zachovali dlužno dle předpisu často
jmenované instrukce, zaslané z Mě;ta, přikročilo
se ku prozkoumání právních dokladů,
svědčících v záležitosti této o nepamětném kultu
na počátku uvedeného ctihodného sluhy Božího,
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Jana Nuporauckého. To stalo se za mé přítom‐
nosti jakožto soudce o spisovatelích či knihách
tištěných i psaných, jež předložil prokurátor
záležitosti, když promotor víry zákonnitě vždy
ku jednotlivým předmětům byl volán a je shlédl.
Potom slyšeni byli pod přísahou čtyři svědkové
o písmu, t. j. o manuskriptech, jež předložil pan
prokurátor záležitosti. Když pak bylo nakázáno
notáři aktů, aby pořídil opisy oněch právních
dokladů a když tak se stalo, jmenován byl
к notáři aktuárovi jiný notář-pomocník, který po
předeslání všeho, co předeslali dlužno, obdržel
rozkaz, aby dohlížel ku pořizování opisů či přepisů
právních dokladů, jež hotovil notář aktuár a zá‐
roveň s pmem promotorem víry tolika sezením
pilně byl přítomen, kolik jich bude třeba. Když
dále v sezení, slaveném za příčinou konečného
srovnání opisů či přepisů s jich originály všickni
ti, jichž se týkalo, zároveň se svědky byli
přítomni a srovnání opisů či přepisů přede mnou
bylo skončeno, byl zmíněný exemplář či přepis
od notáře aktuára a jeho pomocníka z pů‐
vodních právních dokladů pořízený schválen.
Posléze když bylo provedeno tohoto opisu ověření
(legrlisace) od obou notářů a ode mně jako
soudce bylo schváleno : stalo se (jak je uvedeno
v aktech) ústní prohlášení, že jmenovaný ex ;m-
plář či opis řádně a věrně, správně a zákonitě
byl zhotoven, a srovnán tak, že ve všem všudy
souhlasí s originály a zasluhuje úplné víry stejně
jako orig nály samy.
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Toto platí také o srovnání přepisu
celého provedeného procesus originálem
procesu Samého, jež ostatně při zachování všeho,
co zachovali se má, jak v aktech možno se
přesvědčili, zúplna bylo vykonáno a skončeno.

Po tomto všem bylo přikročeno к ohledání
hrobu a těla či ostatků řečeného ctihodného
sluhy Božího, Jana Nepomuckého, a také
к ohledání a rozpoznání náhrobního
kamene, lamp, záslibných darů, ta‐
bulek, obrazů, soch, oltáře, svícnu,
zhotoveného ze zamřížování či železných mříží
a jiných památek jak v kostele, tak mimo
metropolitní chrám se nalézajících. К tomu vy‐
sláni byli ti, kdož vysláni býti měli, a uložena
jim byla přísaha, kterou také (přede mnou) do
mých rukou jakožto soudce vskutku pokleknuvše
složili. Když pak vše ve všem vůbec a v jed‐
notlivostech zvláště dle předpisu instrukce, po‐
slané z Města, bylo vykonáno, pokračovalo se
v procesu a zachovalo se vše, co zachovali se mělo,
ježto promotor soudní Jan František Biovský,
obojího práva doktor, ustavičně byl volán a pouze
za jeho přítomnosti bylo jednáno. Když takto
tedy vykonáno a schváleno bylo vyšetřování
o starobylosti úcty (kultu) často připomenutého
ctihodného sluhy Božího, Jana Nepomuckého,
bylo rozhodnuto a také provedeno ku žádosti
pana Bernarda Jindřicha z Germetenů, obojího
práva doktora, prokurátora záležitosti při kano-
nisaci ctihodného sluhy Božího, Jana Nepomu-
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ckého, předvolání jmenovaného pana promotora
soudního, aby na místo určené pro slyšení a
akty veřejné nejbližáího dne se dostavil a tu
přijal všecky písemnosti a vůbec vše, cokoliv
nutným se uzdá a bude vhodno.

Když potom určeného dne promotor soudní
přišel a poslem к tomu stanoveným zopakováno
bylo předvolání jeho a ode mně jako soudce
připuštěn byl pan prokurátor záležitosti, aby se
zachovaly a vyplnily podstatné podmínky a
když bylo prohlášeno, že tyto byly zachovány a
vyplněny : bylo určeno a vypraveno na druhý
den předvolání pana promotora soudníhc, aby ještě
jednou byly prohlédnuty všecky vůbec a jednotlivé
zvláště výrazy podstatné atd. a aby skončeno
bylojednání a vyslechnutodefinitivní
rozhodnutí v zákonité formě téhož dne a to
na žádost pana Bernarda Jindřicha z Germetenů,
prokurátora kanonisace.

Potom v sezení následujícího dne, když
hořejší předvolání bylo poslem předneseno a
prokurátorem (jak jest v aktéch) zopakováno
a když týž přednesl žádost, aby připuštěn byl
ku zopakování výrazů podstatných a rozsudek byl
pronešen, jak v předvolaní bylo určeno, ač pro‐
motor soudní slavně proti tomu protestoval, když
dále prokurátor záležitosti ku zopakování všech
vůbec a jednotlivých zvláště výrazů podstatných
připuštěn byl a když konečně já arcibiskup, jako
soudce, jsem prohlásil, že podstatné výrazy zopa‐
kovány býti mají a jsou : potom hlasoval jsem,
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rozsudek přečetl a prohlásil sám já, arcibiskup,'
jako soudce, a "notářem aktuárem к soudu vy‐
slaným prohlásili dal jsem rozsudek toho smyslu,
jak v aktech procesních obšírněji se spatřuje a
přiložený authentický jeho opis dokazuje.

Dále když vyhotoven byl notářem aktu‐
árem exemplář či opis celého procesu, bylo vy‐
konáno jeho porovnání jakož i zevrubné pro‐
hlédnutí (jak jest v aktech) a vše bylo skončeno,
byl stanoven za zachovám všeho, co zachovali
třeba, doručitel zmíněného opisu, a to týž, jenž
v prvním procesu úkol tento zastával, totiž vele-
důstojný Pán Jan Ludvík Josef ze Šteyerů, svá‐
tého metropolitního kostela Pražského arcijáhen,
po předeslané přísaze a za vyplnění všeho, co
o tom v první instrukci bylo poznamenáno.

Po tomto všem bylo také nakázáno a naří‐
zeno, aby opis zároveň i s akty tehdy slaveného^
sezení, v nichž notář aktuár v témže opisu měl
pokračovali, byl podepsán a v aktech mou pečetí
arcibiskupskou byl opatřen a touže pečetí aby též
na více místě z venčí označený, uzavřený a za‐
pečetěný témuž doručiteli byl odevzdán zárovefí
s tímto mým dop sem. Když pak veřejná o tom
listina odděleně od pouzdra, v němž byly ostatní
listiny, byla vypracována a pečetí opatřena, a
když také i tehdy pan doručitel přísahou, již
osobně složil, přislíbil, že věrně vyplní úkol jemu
určený : dán byl jemu rozkaz, aby originální akta
procesu s podpisy a pečetěmi uložil v arc hi vu
arcibiskupském.
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To jest vše, co v druhém procesu, ko‐
naném o nepamětné úctě ctihodného sluhy
Božího, Jana Nepomuckého, a v pokračování
tohoto procesu z moci biskupské bylo jednáno.

Protože však, jak z výpovědí do přísahy
vzatých svědků, (jimž jednak pro důstojnost cír‐
kevní, jednak pro stav panský, rytířský a taká
měšťanský, jimi ozdobeni jsou a také proto, že
přemnozí z nich ve veřejných službách tohoto
slavného království českého se nalézají a i jinak
vysoká postavení zaujímají, čímž důsledně tedy
bez výjimky věrohodní jsou, úplná a všeobecná
víra dáti se musí), tak také z uvedených auklorů
či knih, ať tištěných, ať psaných, jakož i z ohle‐
dání hrobu, vyšetření lamp, záslibních darů,
obrazů, soch a jiných sem tam se nacházejících
památek, jež správně a zákonitě se dělo a vy‐
konalo, plynou nad slunce jasnější důkazy,
svědčící o nepamětném kultu, plynou dále stálá
pocta lidu, jež všeobecně známá jest a rostoucí
pověsť o svatosti, mučednictví a zázracích často
uvedeného ctihodného sluhy Božího, Jana Ne‐
pomuckého: Nejdůstojnější Eminence Vaše a
celou posvátnou kongregaci obřadů tímto co nej‐
pokorněji prosím, žádám a za všeobecného sou~
hlasu celého tohoto slavného království českého
prosebně oslovuji: Račte, Nejdůstojnější Eminence
Vaše a celá kongregace obřadů, šťastné pro‐
jednání této záležitosti si oblíbili a
neobtěžovali si vše, čeho ku kanonisaci tohoto
blahoslavence třeba, co nejmilostivěji projednali

— 80 —

V této naději s pokorným políbením rukou nej-
dústojnějších Vašich Eminencí znamenám se a
trvám nejdůstojnějších Vašich Eminencí a celé
posvátné kongregace obřadů nejposlušnější sluha

Ferdinand, are biskup Pražský. Dáno v Praze
v paláci mé residence arcibiskupské v síni pro
audience určené dne 9. dubna 1720.«

* *

Arcibiskupův rozsudek o kanonisaci sv.
Jana Nepomuckého či o případu vyjmutém z de
kretů svaté paměti Urbana Vlil. zněl: >Po vzý
vání jména Kristova 1 Zasedajíce na soudě a toliko
Boha na paměti majíce svým definitivním roz
hodnutím, jež tímto listem dle úrady se znalci
zákona pronášíme v záležitosti kanonisace blaho
slaveného Jana Nepomuckého, světského kněze
a mučedníka, jakož i o veřejné úctě od nepa-
mětných dob jemu prokazované, o případu vy
jmutém z dekretů šťastné vzpomínky Urbana VIII.,
vydaných v kongregaci přeposvátné inkvisice, a
kpnečně o všech věcech, siřeji uvedených v pro
cesu, konaném mezi panem Bernardem Jindřichem
z Germetenů, obojího práva doktorem, prokurá
torem zvláště ustanoveným od nejdůstojnější a

vždy věrné naší metropolitní kapitoly u sv. Víta
na hradě Pražském v téže záležitosti kanonisace
a panem Janem Františkem Blovským, obojího
práva doktorem, promotorem fiskálním arcibi

skupské kurie či lépe řečeno obhájcem práva a
svaté víry, dle znění těchže dekretů blažené pa-
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mžti Urbana Vili., výpovedí svědku a to po
sepsání a sestavení protokolů a všech právních
listin a všeho ostatního obsaženého v procesu,
konečně po zachování všeho, co zachovávali
třeba, a po uvážení toho, co uvážili dlužno, za
opětného vzývání jména Kristova : pravíme, pro‐
nášíme, ustanovujeme, prohlašujeme
a definitivně rozhodujeme, že pro‐
veden jest důkaz, že veřejná úcta od
dob nepamětných, od sta a více let,
byla prokazována a vzdávána, že také
v naší době se prokazuje a vzdává témuž blaho‐
slavenému Janovi za ustavičného vědomí a trpění
biskupů všech těch dob, že záležitost tato zůstává
a jest případem vyjmutým z jmenovaných de‐
kretů blažené paměti Urbana Vili, a že v ni
nic oněm odporujícího uvedeno nebylo a není,
ale že vše dostateč.iě souhlasí s oněmi dekrety.
Tak-pravíme, pronášíme, ustanovujeme, prohla‐
šujeme a definitivně rozsuieme s připomenutím,
že se vskuteěně podrobíme, bude-li jinak roz‐
hodnuto atd. Tak slavnostně jsem rozsoudil já,
Ferdinand, arcibiskup Pražský.«

Netřeba již ani dodávali, že rozsudkem tímto
na ten čas pro Prahu beatifikace a kanonisace
sv. Jana Nepomuckého byla rozhodnuta a
že V budoucnosti vše toliko záleželo již jen od
vyšetření a rozhodnutí Apoštolské stolice . . .



.. Katolíci!
Svěřujte svůj drobný tisk

navštívenek, obchodních oznámení, plakátů,
úmrtních oznámení a t. d. katol. spolkové
knihtiskámé družstva „VLAST“
v PRAZE-II, Žitná ulice, číslo 26 nové.

Vlasteneckéhomilie.
Dil I. Sebraných kázání, — Doplnil P. Václ

Vácha 1, farář. — Vyšel sešit I.—XI. v ceně
12 K. Probírají celý církevní rok.

Objednávky přijímá a vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze II., Žitná ul. 26 n.

Časopisy družstva Vlast:
Vlát, měsíčník vědecko-pouč., roč. XXXII.

Red. I. J. Jiroušek a pořadatel Alois
Dostál. Stojí ročně 10 K, pro členy 8 K.
Jednotlivé číslo stojí 1 K.

Vychovatel, čtrnáctidenník vychovatelský,
roč. XXXI. Redaktor Em. Žák, profesor.
Předplatné na celý rok 7 K. Číslo 30 h.

Naše Listy, neodvislý kat. týdenník, r.XXV.
Redaktor Tomáš J. Jiroušek. Pfedpl.itné
na rok 6 K. Číslo 14 h.

Sborník historického kroužku Čtvrtletní časo‐
pis historický. Redaktor Dr.rVawr. Stejskal,
profesor theol. fakulty v Praze. Ročník
XVII, Předplácí se ročně 5 K.

Hlasy svatováclavské, ro x. XVI., vycházejí
redakcí VI Hálka šestkráte do roka za
reční předplatné 60 hal. Předplatitelé 5 ex.
dostávají jeden sešit zdarma. Jednotlivá
čísla stojí 10 h.

Vzdělávací četba katol. mládeže. Redaktor
far. Alois Dostál. Ročník XV. Cena 60 h.
ročně. Jednotlivé číslo stojí 10 h. Vycsází
šestkrát do roka. Na 5 ex. dává se šestý
zdarma -

Administrace dru;štva Vlast vPraze-ll., Žitná ul.26n.

Český gratulant, vínek blahopřáni к svá -
kům členů rodiny, к slavnostem ve škole,
к slavnostem Svato-Václavským, к slavnostem
stromkovým, dále různé vítací řeči, nápisy do pa-
matn ků a*d., vyšel péčí a nákladem Jednoty
katolického učitelstva českého a přátel křesť. vý‐
chovy pro král. České ve sličné úpravě o 150 stra‐
nách. V tomto gratulantu uloženy jsou práce;
Lud. Grossmanové-Brodské, Anny Simerské, P.
Ant. Svobody, P. Al. Dostála a Jana Voborského.
— Cena za výtisk К140 poštou a při osobní
koupi v administraci družstva Vlast (Praha-II.
Žitná 26) prodává se za 1 К 20 h. — Dopo‐
ručujeme. Spisek tohoto druhu pro naši katolickou
mládež až dosud jsme postrádali.
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