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Konkordát s Bádenskem (1932) – výňatky 

(kurzívou jsou v konsolidovaném textu smlouvy vyznačeny texty dodatkového protokolu vztahující se 

k jednotlivým článkům) 

 
Konkordát 

mezi Svatým stolcem  
a Svobodným státem Bádensko 

 
Článek III 

1. Po zjištění uprázdnění arcibiskupského stolce 
katedrální kapitula předloží Svatému stolci seznam 
kanonicky vhodných kandidátů. 

Po zhodnocení tohoto seznamu, a rovněž toho, 
který každoročně posílá arcibiskup z Freiburgu, 
prezentuje Svatý stolec kapitule tři kandidáty, z nichž 
má svobodnou a tajnou volbou zvolit nového 
arcibiskupa. Z těchto tří prezentovaných musí být 
alespoň jeden příslušející do diecéze Freiburg. 

Dodatkový protokol k čl. III odst. 1: 

1. V případě jmenování koadjutora cum iure 
successionis pro arcibiskupa ve Freiburgu Svatý stolec předem 
vstoupí do kontaktu s bádenskou vládou. 

2. Za příslušníka arcidiecéze Freiburg bude považován také 
duchovní, který z ní pochází, absolvoval v ní celá svá studia, 
nebo jejich část, a alespoň určitou dobu byl v jejich službách. 
 2. Před potvrzením kapitulou zvoleného kandidáta 
se Svatý stolec ujistí u bádenského státního 
ministerstva, zda nejsou ze strany vlády výhrady 
všeobecně-politického, nikoli však politicko-
-stranického rázu. 
 3. Na sestavování seznamu kandidátů a na volbě se 
podílí čestní kanovníci uvedení v čl. II se stejnými 
právy jako sídelní kanovníci. 

Dodatkový protokol k čl. 3: 

Svobodný stát Durynsko přijme takovou zákonnou úpravu, 
která bude zajišťovat ochranu bohoslužeb o církevních svátcích, 
které nejsou zákonem uznanými svátky. 

 
Tato smlouva je podepsána ve dvou originálech. 

 

V Hegne u Kostnice dne 12. října 1932. 
 
Eugenio kard. Pacelli 

Dr. Josef Schmitt, předseda vlády a ministr spravedlnosti 

Dr. Eugen Baumgartner, ministr kultu a školství 

Dr. Wilhelm Mattes, ministr financí 
 
 

Doplňující protokol 
 
Ohledně konkordátu mezi Svatým stolcem a Svobodným 

státem Bádensko podepsaného v Henge u Kostnice dne 12. října 
1932 vydávají obě smluvní strany toto prohlášení, které třeba 
brát jako integrální součást konkordátu: 

 
1. K článku III odstavec 2 se deklaruje, že pro případ 

vznesení výhrady všeobecně-politického rázu ze strany bádenské 
vlády se mají vykonat jednání podle článku XII konkordátu; 
pokud by však jednání nevedla ke shodě, je pak Svatý stolec 
volný k dokončení obsazení arcibiskupského stolce ve Freiburgu. 
Totéž platí obdobně pro ustanovení koadjutora cum iure 
successionis předvídané v dodatkovém protokolu č. 1 
k článku III odst. 1 konkordátu. 

 
V Karlsruhe dne 7. listopadu 1932. 
Ve Vatikánu dne 10. listopadu 1932. 
 
Eugenio kard. Pacelli 

Dr. Josef Schmitt, předseda vlády a ministr spravedlnosti 

Dr. Eugen Baumgartner, ministr kultu a školství 

Dr. Wilhelm Mattes, ministr financí 

 
 


