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Pokroky v bádání o papežských 
mimořádných fakultách

K dějinám církve ve střední a jihovýchodní Evropě

Eva Vybíralová

Tato studie vznikla v rámci výzkumného projektu Tajné fakulty a jejich 
vliv na život katolické církve, podpořeného Grantovou agenturou ČR 

jako juniorský projekt č. 20‑27863Y.

Množství badatelů dlouhou dobu čekalo na zpřístupně‑
ní vatikánských archiválií z období pontifikátu papeže 
Pia XII. (1939–1958). Tento pontifikát, který trval téměř 
dvacet let, v sobě spojuje významné období druhé světo‑
vé války a posléze nástup komunistických režimů v jiho‑
východní, středovýchodní a střední Evropě. Obě období 
představovala pro katolickou církev těžkou zkoušku jak 
ze strany nacistické, tak ze strany komunistické dikta‑
tury. Protože církev zažila ve 20. století několik vln pro‑
následování (Mexiko, Rusko a Sovětský svaz, Španělsko 
za vlády Lidové fronty a mnohé jiné země), připravila 

řadu opatření, která měla zmírnit důsledky pronásledování pro náboženský život 
v situaci ohrožení. Tento soubor opatření se nazývá mimořádné fakulty (le facoltà 
specialissime/straordinarie/speciali). Mezi církevními představiteli v tehdejším 
Československu se rozšířilo označení mexické fakulty.1

1 Více k tzv. mexickým fakultám in: VYBÍRALOVÁ, Eva, Mimořádné fakulty v Československu 
v letech 1948–1989, in: Revue církevního práva č. 75–2/2019, Praha, s. 43–62.
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Hovoříme zde o fakultách mimořádných, které přesahovaly rámec obvyk‑
lých fakult udělovaných apoštolským nunciům v jednotlivých zemích.2 V případě 
Československa po roce 1945 internunciovi a po jeho odjezdu až do roku 1950 
postupně dalším zástupcům Apoštolského stolce. V informačním periodiku Spo‑
lečnosti pro církevní právo Zrcadlo církve č. 2/2021/2 ze dne 20. února 2021 byla 
již publikována zpráva o nálezu, resp. ověření pravosti textu tzv. mexických fakult, 
a to v návaznosti na teorie, které autorka uvedla ve své dizertaci z roku 2017.3 
Tento nyní publikovaný článek navazuje na autorčin text publikovaný v Revue 
církevního práva č. 75–2/2019 ze dne 1. dubna 2019.

Fakulty z roku 1939/1940
Jak z českého označení mimořádných fakult vyplývá, očekávala se souvislost fa‑
kult pro katolickou církev v Československu s mimořádnými fakultami pro církev 
katolickou pronásledovanou ve dvacátých letech 20. století v Mexiku. Ve vatikán‑
ských archivech, konkrétně v Apoštolském vatikánském archivu (Archivio Apo‑
stolico Vaticano, AAV) a v Historickém archivu Státního sekretariátu – sekce pro 
vztahy se státy (Archivio storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti 
con gli Stati, ASRS), fond Mexiko, se autorce zatím nepodařilo najít texty, které by 
alespoň vzdáleně připomínaly speciální fakulty pro Československo. K nalezení 
tu jsou pouze spíše žádosti o jednotlivé dispense pro konkrétní kněze.

Jiná je ovšem situace v době po vypuknutí druhé světové války. Archivy 
mnohých nunciatur z předválečného a válečného období se kvůli bombardování 
i z jiných důvodů nezachovaly, zachovaly jen částečně či stále nejsou přístupné 
(např. Berlín, Varšava, Vídeň, Paříž). Archivy jednotlivých nunciatur jsou uloženy 
v AAV. Minimálně v archivech nunciatur v Lotyšsku, Rumunsku a Turecku se nám 
zachovaly speciální fakulty pro válečné období, nesoucí různá označení: facoltá 
specialissime/speciali/straordinarie, „(pro) tempore belli“. Jak vyplývá z dopro‑

2 Srov. S. C. CONSISTORIALIS, Index facultatum, quae Nuntiis, Internuntiis et Delegatis Aposto-
licis pro suis territoriis, tribuuntur, Roma, 1935. S. C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, Facultates 
Nuntiis et Delegatis Apostolicis concessae, Roma, 1935.

3 VYBÍRALOVÁ, Eva, Mexické fakulty nalezeny! Nebo spíše: konečně potvrzeny ve vatikánském 
archivu, in: Zrcadlo církve č. 2/2021/2, Praha, s. 2–3. VYBÍRALOVÁ, Eva, Untergrundkirche 
und geheime Weihen, Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 
1948–1989, dizertace obhájená na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, 2017, publi‑
kovaná v nakladatelství Echter, Würzburg, 2019. Aktualizované české vydání se připravuje.
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vodné korespondence, byly tyto mimořádné fakulty vydány 30. listopadu 1939 
a je pod nimi podepsán tehdejší státní sekretář kardinál Luigi Maglione. Primárně 
byly fakulty určeny pro Polsko, v té době již zničené a rozdělené, přičemž, což 
je nesmírně zajímavé, byly výslovně určeny pro polské teritorium okupované 
Sovětským svazem („territorio della Repubblica Polacca occupato dall’esercito 
russo“).4 Hned na začátku války byl polský nuncius Filippo Cortesi nucen emigro‑
vat, a proto byly speciální fakulty uděleny polským ordinářům uvedených území. 
Tato mimořádná opatření byla vydána pro případ, že by slavení katolických boho‑
služeb a vyznání katolické víry bylo vystaveno silnému tlaku ze strany nového 
režimu. Zda a nakolik polští ordináři tyto fakulty využívali, zatím není známo.

V textu fakult, a ještě jasněji v průvodním dopise, je uvedeno, že tyto fakulty 
jsou zároveň směřovány i ordinářům dalších zemí, které se nacházejí ve stejných 
podmínkách, tedy pod „ruskou okupací a bolševickým režimem.“5 Shodné texty 
těchto mimořádných instrukcí a fakult byly dosud nalezeny v archivech nunciatur 
Lotyšska, Rumunska a Turecka. S velkou pravděpodobností byly zaslány nuncia‑
turám v celé východní Evropě, a možná nejen tam.6

Apoštolský nuncius pro Lotyšsko a Estonsko Antonino Arata obdržel dopis 
státního sekretáře Maglioneho, datovaný ve stejný den jako mimořádné fakulty, 
tedy 30. listopadu 1939 (Nr. 8612/39). Z dopisu vyplývá, že již v září 1939 žádal 
lotyšský a estonský episkopát o speciální fakulty pro případ bolševické invaze.7 
Nuncius Arata byl ovšem v dopise státním sekretářem instruován, aby zaslané 
fakulty uložil do archivu nunciatury a biskupům Lotyšska a Estonska je předal 
„pouze v nebezpečí bezprostřední invaze ze strany Ruska.“

Dále je nuncius Arata žádán, aby, pokud se mu naskytne příležitost zaslal tyto 
instrukce a fakulty také biskupům polských území anektovaných Rusy, a to jak 
biskupům latinským, tak i východního obřadu. Ordináři potom mají svým kněžím 

4 AAV, Archivio Nunziatura Paesi Baltici – Lettonia, busta 10, fascicolo 20, foglio 317r–318r, 
Maglione Aratovi, 30. 11. 1939. 

5 Tamtéž.
6 Z dopisu státního sekretáře kard. Maglioneho apoštolskému delegátu v Istanbulu A. Roncallimu ze 

dne 14. 7. 1943 vyplývá, že tytéž instrukce a fakulty byly zaslány nunciaturám v Berlíně, Paříži, 
Bernu, Budapešti a Istanbulu. Srov. AAV, Arch. Nunz. Turchia, b. 140, fasc. 856. Podobně AAV, 
Arch. Nunz. Romania, b. 103, fasc. 543, ff. 52r/v, Rotto Cassulovi, 24. 9. 1943.

7 AAV, Arch. Nunz. Paesi Baltici – Lettonia, b. 10, fasc. 20, ff. 317r–318r, Maglione Aratovi, ze dne 
30. 11. 1939.
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předat dispense a povolení pouze ústně.8 V květnu obdržel nuncius Arata dopisem 
ze Státního sekretariátu (Nr. 4318/40) další části speciálních fakult, které byly 
určeny zvlášť ordinářům a kněžím obou obřadů na polském území anektovaném 
Sovětským svazem. Arata je opět vyzván, aby nějakým bezpečným způsobem 
informoval biskupy daných území.9

V červnu 1940 Sovětský svaz napadl a anektoval všechny tři pobaltské státy. 
V červenci byl Arata žádán Státním sekretariátem o předání speciálních povolení 
všem kněžím, kteří budou na útěku, deportováni či vězněni Rusy.10 Zanedlouho 
poté byly nunciatury v Lotyšsku a Estonsku uzavřeny a nuncius Arata byl přinucen 
opustit zemi.

Apoštolský nuncius v Rumunsku, arcibiskup Andrea Cassulo, prožil v Ru‑
munsku celou válku. Krátce po jejím vypuknutí obdržel ze Státního sekretariátu 
dopis ze dne 30. listopadu 1939 (Nr. 8722/39), který je obsahově velmi podobný 
dopisu apoštolskému nunciovi v Lotyšsku. Mimořádné fakulty je třeba uschovat 
v archivu nunciatury a vydat ordinářům, teprve když bude bezprostředně hrozit 
invaze  Rusů.11 V červnu 1940 napadl Sovětský svaz Rumunsko a anektoval ru‑
munská území Besarábie, kdysi ruské, a Severní Bukoviny, která nikdy předtím 
nebyla ruská. V té době byly mimořádné fakulty uvedeny v praxi, jak dosvědčuje 
dokument bukurešťského arcibiskupa Alexandru Theodora Cisare z 28. června 
1940 obsahující jednotlivé poskytnuté dispense.12 V archivu rumunské nunciatury 
je dále dochován dopis nunciu Cassulovi od sekretáře Kongregace pro východní 
církve, kardinála Eugèna Tisseranta, ve kterém je dovoleno ordinářům míst, která 
se nacházejí pod sovětskou vládou, umožnit svým kněžím sloužit bohoslužby 
v jiném katolickém obřadu, než je jejich vlastní. Pokud kněží nebudou mít kontakt 
se svými ordináři, budou moci rozhodnout o obřadu slavení sami.13

8 Tamtéž.
9 Srov. tamtéž, ff. 367r/v, Maglione Aratovi, 26. 5. 1940. V červnu nuncius odpověděl, že zatím 

nenašel bezpečnou cestu, jak o instrukcích a fakultách informovat polské biskupy. Srov. tamtéž, 
f. 369r–370r, Arata Maglionemu, 11. 6. 1940.

10 Srov. tamtéž, ff. 248r–249r, Maglione Aratovi, 5. 7. 1940.
11 Srov. AVV, Arch. Nunz. Romania, b. 103, fasc. 543, ff. 25r/v, Maglione Cassulovi, 30. 11. 1939.
12 Srov. tamtéž, ff. 45r–47r, dokument arcibiskupa Cisare, 28. 6. 1940.
13 V případě ženatých východních kněží je navíc nutno zabránit možnému pohoršení věřících, ke 

kterému by mohlo dojít, pokud by východní kněz sloužil latinskou bohoslužbu v místech, kde je 
známá jeho žena. Srov. Arch. Nunz. Romania, b. 103, fasc. 543, ff. 48r/v, Tisserant Cassulovi, 12. 
11. 1940.
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V listopadu 1943 byl apoštolský nuncius v Rumunsku informován o tom, že 
pro případ, kdy by nebylo možné spojení s Apoštolským stolcem, je apoštolský 
nuncius v Maďarsku Angelo Rotta pověřen právem subdelegace speciálních fakult 
nunciům okolních zemí.14 Maďarský nuncius ovšem nuncia Cassula kontaktoval 
už dříve a zaslal mu seznam výjimek z mimořádných pravomocí, které zůstá‑
vají i nadále rezervovány Apoštolskému stolci: dispense od závazku kněžského 
celibátu, od platného nekonzumovaného manželství, od překážky švagrovství 
v prvním stupni přímé linie či pravomoc jmenovat biskupy. Po změně rumunské 
politiky a obsazení Rumunska, tentokrát již spřátelenou Rudou armádou, obdržel 
nuncius Cassulo v prosinci 1944 dopis z Kongregace pro mimořádné záležitosti 
církve s informací o rezervátech Apoštolského stolce, pokud jde o mimořádné 
fakulty. V případě kněžského svěcení není tedy již dovoleno udělovat dispense od 
kanonického věku a nedokončeného studia. Řeší se zde také otázka rehabilitace 
kněží, kteří uzavřeli manželství. Věcí nuncia je poskytnout mimořádné fakulty 
buď všem, nebo jen určitým biskupům, a sice fakulty buď v plném rozsahu, nebo 
pouze vybrané. Až to situace dovolí, bude zapotřebí zaslat Apoštolskému stolci 
obsáhlou kompletní zprávu o využití speciálních fakult.15

Turecko zůstalo po téměř celou dobu druhé světové války tentokrát neutrální, 
na rozdíl od první světové války, kdy bojovalo na straně německé a rakousko‑
‑uherské. Apoštolský delegát v Turecku Angelo Giuseppe Roncalli (pozdější papež 
Jan XXIII.) byl pověřen nejen pro území Turecka, ale také Řecka, bránícího se 
napadení ze strany Itálie a Německa a bojujícího na straně Spojenců, ale i pro 
území Bulharska, které naopak válčilo na straně mocností Osy. Právě v archivu 
turecké delegatury se dochovaly unikátní dokumenty. 7. července 1940 obdržel 
Roncalli dopis s instrukcemi a mimořádnými fakultami pro případ sovětské inva‑
ze do Turecka (Nr. 5918/40).16 O tři roky později, tedy v době, kdy válka značně 
pokročila, zaslal kardinál státní sekretář Luigi Maglione Giuseppe Roncallimu 
dopis s přesnějšími instrukcemi: vše podléhá papežskému tajemství; v případě ne‑
možnosti kontaktovat Apoštolský stolec smí Roncalli udělené pravomoci užít také 

14 Srov. tamtéž, ff. 56r–57r, Maglione Cassulovi, 3. 11. 1943.
15 Srov. tamtéž, ff. 65r–66v, Tardini (Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti) Cassulovi, 

6. 12. 1944.
16 Srov. AAV, Arch. Nunz. Turchia, b. 140, fasc. 856, ff. 2r/v, Maglione Roncallimu, 6. 7. 1940. 

Roncalli na to mj. odpověděl: „Kéž nebe nedopustí, aby bylo nutné užívat tyto fakulty.“ Tamtéž, 
f. 32r, Roncalli Maglionemu, 24. 7. 1940.
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pro území apoštolských delegatur Egypt a Palestina, Sýrie, Irán a Irák. V příloze 
státní sekretář také zasílá pro srovnání seznam fakult pro země, které nebudou 
mít spojení s Apoštolským stolcem, ale neprobíhá v nich náboženská perzekuce 
(Nizozemsko, Belgie, Lucembursko).17 Pro případ, kdy by Roncalli nemohl vy‑
konávat svůj úřad, měl by subdelegovat speciální fakulty na svého generálního 
vikáře, kterým byl Mons. Rocco Collaro.18

A nyní k obsahu mimořádných fakult. Mimořádné fakulty z období počátku 
války tvoří dvě skupiny textů. Prvním z nich je devítistránkový seznam instrukcí 
a 23 speciálních fakult z 30. listopadu 1939. Tento text je primárně zaměřen na 
polské území okupované sovětskou armádou. Diecézní biskupové na těchto úze‑
mích mají dle instrukce z důvodu zajištění jurisdikce v diecézi určit dva kněze, 
kteří by je v případě jejich zajetí, uvěznění či jiného znemožnění komunikace 
s diecézany v předem určeném pořadí v úřadu zastoupili. Fakulty jsou určeny or‑
dinářům a umožňují, vždy za určitých podmínek, zjednodušit slavení eucharistie, 
povolit binaci z velmi vážných důvodů, osvobodit kněze od obětování mše za sobě 
svěřené věřící, dovolit zkrácenou formu křestní liturgie, pověřit vybrané kněze 
udělováním biřmování, povolit přijímání eucharistie na ruku, při nedostatku kleriků 
pověřit zbožné muže k rozdávání eucharistie umírajícím, udělit kněžím zpovědní 
jurisdikci na celém území pod vládou náboženství nepříznivou, povolit věřícím 
i kněžím východního obřadu přijímat v latinské církvi všechny svátosti kromě 
svěcení, zplatňovat manželství, dispensovat od věčných slibů, povolit klerikům 
oblékat světský oděv atd.

Druhý soubor mimořádných opatření pochází z 22. května 1940. Je opět zamě‑
řen na polská okupovaná území a obsahuje čtyři části textů určených deportovaným 
či jinak pronásledovaným kněžím a biskupům latinské církve i církví východních 
obřadů. Kněžím obojího ritu je dovoleno: sloužit mši bez liturgických rouch, bez 
světel i ostatků, použít kalich z obyčejného skla, použít pšeničný chléb kvašený. 
Nemá‑li kněz po ruce liturgické knihy, může obětovat votivní mariánskou mši, mši 
za zemřelé, východní kněží navíc liturgii Svatého týdne i jiné. Kněží jsou osvo‑
bozeni od obětování za lid. Kněží získají zpovědní jurisdikci pro všechny věřící 
(včetně řeholnic) na celém území víře nepřátelské vlády. Ordináři mohou na dva 
roky kněžím povolit: slavit mši bez postu, oddávat s jedním svědkem nebo i beze 

17 Srov. tamtéž, ff. 33r–34v, Maglione Roncallimu, 14. 7. 1943.
18 Srov. AAV, Arch. Nunz. Turchia, b. 140, fasc. 856, f. 60r, Roncalli Maglionemu, 25. 8. 1943.
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svědků, pokud jsou nupturienti členy komunistické strany či příslušníky armády 
a bojí se uzavírat církevní manželství přede svědky. Dále mohou kněžím dovolit 
sanovat manželství. Ordináři také mohou za určitých podmínek zřídit ve své diecézi 
soud druhé instance a umožnit zkrácený proces o nulitu manželství. V kompetenci 
ordinářů je podle mimořádných fakult také udělit řeholníkům (i řeholnicím) bez 
kněžského svěcení dispense od řeholních slibů, i slavných.

Pravděpodobně pro doplnění či srovnání byly některým nunciům19 zaslány 
také starší fakulty poskytnuté papežem Piem XI. pronásledovaným kněžím, asi 
konkrétně v Sovětském svazu. Tyto fakulty bohužel nejsou datovány ani pode‑
psány.20 Jedná se o možnost svěcení mše v jednoduchých podmínkách – téměř 
shodné s výše uvedenými fakultami pro kněze z roku 1940, a dále o regulaci 
zpovědní fakulty. V těchto fakultách je připomenuto, že pronásledovaní kněží ani 
ordináři (apoštolští administrátoři) nemohou dispenzovat od kněžského celibátu. 
Podle dalšího dokumentu, podepsaného státním sekretářem kardinálem Maglionem 
dne 5. července 1940, udělil papež Pius XII. pronásledovaným kněžím fakultu 
biřmovat, oddávat i beze svědků v případě nupturientů‑komunistů, sanovat man‑
želství a dispensovat od většiny manželských překážek.

Během válečného období římská kurie postupně upřesňovala výjimky z mimo‑
řádných fakult. Jedná se o dispense od závazku kněžského celibátu, od platného 
nekonzumovaného manželství, od překážky švagrovství v prvním stupni přímé 
linie, pravomoc jmenovat biskupy, udělovat v případě kněžského svěcení dispense 
od kanonického věku nad 18 měsíců a od nedokončeného studia.

19 Konkrétně zatím nalezeno pouze v archivu nunciatury v Turecku, srov. AAV, Arch. Nunz. Turchia, 
b. 140, fasc. 856, ff. 28r–29r.

20 Ovšem v níže uvedeném dokumentu podepsaném kardinálem Maglionem je zmíněno, že fakulty 
pronásledovaným kněžím v Sovětském svazu poskytl papež Pius XI. podle dekretu Nr. 158/31, 
tedy snad z roku 1931. Srov. AAV, Arch. Nunz. Turchia, b. 140, fasc. 856, ff. 30r–31r, dokument 
Nr. 5839/40, 5. 7. 1940. V Historickém archivu Státního sekretariátu, fond Kongregace pro mimo‑
řádné církevní záležitosti (AA. EE. SS.), Rusko, se nachází obálka označená jako „Speciální 
fakulty pro ruské kněze vězněné nebo na útěku“ z roku 1931, která byla ovšem před dvěma lety 
zalepená, přestože archiválie z doby pontifikátu papeže Pia XI. tehdy byly už dávno zpřístupněné. 
Srov. ASRS, f. AA. EE. SS., Pio XI, Russia, posizione 678, fasc. 81. Speciální fakulty pro kněze 
v Rusku, konkrétně z 2. poloviny 20. let, zmiňuje ve svém článku také HRABOVEC, Emilia, Der 
Heilige Stuhl und die russlanddeutschen katholischen Priester zwischen Revolution und Repression 
(1918–1939), in: Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 
č. 108, 1–2/2013, Freiburg im Breisgau, s. 128.
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Všechny mimořádné fakulty představují rozsáhlé výjimky z tehdy platného 
kanonického práva. Srovnání s fakultami pro země, které sice nemají spojení 
s Apoštolským stolcem, ale neprobíhá tam náboženská perzekuce, ukazuje, že 
fakulty pro církev v zemích pod sovětskou vládou jsou mnohem rozsáhlejší.21

Je pravděpodobné, že bezprostředně po skončení druhé světové války v Evropě, 
kdy začalo být zřejmé, které země spadají pod sféru vlivu Sovětského svazu, zaslal 
Apoštolský stolec nunciům v daných zemích mimořádné fakulty.22 Nebo pokud 
byl nuncius přinucen zemi opustit, subdelegoval fakulty některému z místních 
biskupů.23

Fakulty z roku 1941
V době řešení případů tajných svěcení v Československu za doby komunismu po 
roce 1948 vznikl ve Vatikánu text s názvem „Tajná svěcení v zemích středovýchod‑
ní Evropy“, ke kterému patří průvodní dopis nuncia v Československu Giovanniho 
Coppy ze dne 4. 8. 1992.24 Tento pětistránkový text představuje jakési promemoria 
či expertízu, tedy uvedení do dané problematiky z dílny Kongregace pro nauku 
víry a Státního sekretariátu a byl zaslán nunciaturám dalších zemí. Text samotný 
nenese datum ani podpis, ostatně podobně jako „Normy pro řešení případů tajných 
svěcení“ z téhož roku. Rovněž jako Normy měl zůstat tento text utajen. Hovoří se 
zde o tajných svěceních v Československu a v Rumunsku. Text obsahuje některé 
faktické chyby, např. konsekraci slovenského jezuity Jána Korce (a implicitně 
i jeho světitele Pavla Hnilici) dává do souvislosti s papežskou instrukcí z roku 
1954, přestože se obě konsekrace uskutečnily o tři roky dříve.

21 Srov. AAV, Arch. Nunz. Turchia, b. 140, fasc. 856, ff. 33r–40r, Maglione Roncallimu včetně příloh, 
14. 7. 1943.

22 Srov. AAV, Arch. Nunz. Cecoslovacchia, b. 95, fasc. 735, ff. 8r–12r, Tardini (Kongregace pro 
mimořádné záležitosti církve) (inter)nunciu Ritterovi, 4. 7. 1945.

23 V historickém úvodu k inventáři archivu nunciatury v Maďarsku se dočteme: „Před svým odjezdem 
nuncius Rotta spálil všechny šifry, a co se týče speciálních fakult, delegoval je pod tajemstvím na 
kardinála primase, kardinála Serédiho, který ale zemřel, proto je delegoval na nejstaršího arcibis‑
kupa, kterým byl arcibiskup z Kalocsi.“ AAV, Arch. Nunz. Ungheria, Indice, s. 7.

24 Tento text „Ordinazioni clandestine nei Pasi dell’Europa centro‑orientale“ se nachází v soukromém 
archivu kardinála Miloslava Vlka i v archivu České biskupské konference, složka B14 Podzemní 
církev. V průvodním dopise je označován jako „compendium“ či „summarium“. Cílem bylo vy‑
hovět žádosti biskupských konferencí, aby byly „správně a ochotně poučeny“ („apte et officiose 
edocerentur“) o tajných svěceních v ČSFR i jinde. Tamtéž.
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V úvodu textu „Tajná svěcení v zemích středovýchodní Evropy“ je zmínka 
o tom, že papež Pius XII. se dne 8. května 1941 rozhodl vybavit některé papežské 
legáty (nuncie) speciálními fakultami. Podobné fakulty měly být podle tohoto textu 
uděleny už dříve biskupům v Mexiku, Španělsku i v jiných zemích. V Apoštolském 
vatikánském archivu jsem ovšem zatím žádné podobné fakulty nenašla. Naopak 
inventář Historického archivu státního sekretariátu sliboval fakulty „donec aliter 
disponatur“ z roku 1941. Po zpřístupnění archivních dokumentů z doby pontifikátu 
Pia XII. se mi sice podařilo podívat se do příslušné zdigitalizované složky, ovšem 
žádné konkrétní fakulty zde nebyly, pouze označení „fakulty pro všechna území 
okupovaná Německem s výjimkou Francie“ (a Jugoslávie) ze dne 9. 5. 194125 bez 
jakýchkoli (přístupných) příloh.

Mimořádné fakulty z roku 1948 pro Československo
Je pravděpodobné, že po skončení války zůstaly v těch zemích sovětského bloku, 
které neobnovily diplomatické vztahy s Vatikánem, mnohé mimořádné fakulty 
v platnosti. Československo své diplomatické styky se Svatým stolcem obno‑
vilo, tentokrát však nikoliv na úrovni nunciatury, ale internunciatury. Tři roky po 
ukončení druhé světové války se politická situace zemí ve východní Evropě stále 
více zhoršovala a v Československu došlo v únoru 1948 ke komunistickému puči. 
Apoštolský stolec proto opět vybavil své diplomatické zástupce a představitele 
místních církví nově upravenými speciálními pravomocemi.

V dopise ze dne 3. října 1948 (Nr. 6030/48) informuje Domenico Tardini ze 
Státního sekretariátu chargé dʼaffaires pražské internunciatury Giuseppe Sensiho, 
že v příloze je zaslán nový text mimořádných fakult – starší verzí textu jsou 
evidentně myšleny speciální fakulty, které obdržel (inter)nuncius Saverio Ritter 
v červenci 1945 (Nr. 4039/45) po svém návratu do Československa.26 Na tyto 
mimořádné fakulty se vztahovalo papežské tajemství. Dopis z října 1948 obsahuje 
přesné podmínky pro možnost užití těchto fakult. Na rozdíl od dříve publikované 

25 Srov. ASRS, f. AA. EE. SS., Pio XII, Germania Extracta, posizione 600, f. 12 r.
26 Srov. AAV, Arch. Nunz. Cecoslovacchia, b. 95, fasc. 735, ff. 8 r–12 r. V archivu se bohužel nachází 

pouze dopis bez příloh. Dopis obsahuje velmi podobná pravidla a výjimky pro používání mimo‑
řádných fakult jako dopis Ottavia de Livy ze dne 29. 10. 1949 československým ordinářům.
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verze, pocházející z Archivu bezpečnostních složek v Praze (ABS),27 je tento dopis 
psán italsky s občasnými latinskými pojmy a ve srovnání s latinskou verzí určenou 
československým ordinářům je tento dopis mírně obsáhlejší.

V úvodu je jasně uvedeno, že mimořádné fakulty zůstanou v platnosti pouze 
po dobu trvajícího nebezpečí. Užití fakult je vázáno na dvě podmínky: nemož‑
nost korespondence se Svatým stolcem prostřednictvím dopisů nebo telegramů, 
šifrovaných i nešifrovaných. Pokud by držitel fakult (diplomatický zástupce in‑
ternuncia) mohl komunikovat s Apoštolským stolcem pouze prostřednictvím 
nešifrovaných zpráv, smí v delikátních případech vyžadujících utajení použít 
mimořádné fakulty. Další nutnou podmínkou pro použití fakult bylo vážné ne‑
bezpečí vyplývající ze zpoždění.

Držitel fakult, pokud by mu bylo zabraňováno ve výkonu úřadu, je oprávněn 
subdelegovat část nebo i celek fakult a je také nabádán, aby promyslel, na koho 
by mohl v případě svého ohrožení fakulty subdelegovat. Mimořádné fakulty ne‑
lze použít např. v případě dispense od závazku kněžského celibátu, od překážky 
švagrovství v prvním stupni přímé linie, dispense od kanonického věku svěcení 
přesahující 18 měsíců či v případě jmenování biskupů. Nově se zde vyskytuje 
výjimka také pro případ zřizování či změny stavu diecézí a apoštolských admini‑
stratur. Samotný latinský text fakult, který čítá celkem 18 stran, se zcela shoduje 
(obsahově i graficky) s verzí obsaženou ve vyšetřovacích spisech některých cír‑
kevních osobností (např. Karla Otčenáška). Patří sem Instrukce pro vedení diecéze 
a pro zabezpečení nepřetržité jurisdikce, Fakulty pro ordináře pro případ opravdové 
nutnosti, Fakulty pro deportované, zajaté či pronásledované kněze obojího ritu 
a Kongregační fakulty.

O rok později už poslední zástupce pražské internunciatury rozesílal mimo‑
řádné fakulty československým ordinářům ve svém dopise ze dne 29. října 1949. 
Jak vyplývá z korespondence mezi Ottavio de Livou a Domenicem Tardinim, 
rozhodoval se de Liva od konce září o konkrétní podobě využití speciálních fa‑
kult a o všem se radil s arcibiskupem Josefem Beranem (který byl v té době už 
v domácím vězení, zatím však ještě nikoliv na utajovaném místě, ale v arcibis‑
kupském paláci). Zda dala StB de Livovi povolení k návštěvě, není zatím známo. 

27 Latinské originály i české překlady korespondence a mimořádných fakult in: VYBÍRALOVÁ, 
Eva, Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation 
in der Tschechoslowakei 1948–1989, dizertace obhájená na Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy, 2017, publikovaná v nakladatelství Echter, Würzburg, 2019.
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Pro případ, že by musel opustit Československo, nepovažoval de Liva subdelegaci 
jediné osoby za vhodnou, a proto přenesl mimořádné fakulty na všechny ordináře 
v rámci jejich teritoria.28

Nálezy mimořádných fakult z roku 1948 pro další země
V Apoštolském vatikánském archivu se nacházejí na několika místech úplně stej‑
né mimořádné fakulty také pro jiné země. Zatím se podařilo nalézt fakulty pro 
východní Německo a Rumunsko.

Po válce zůstal úřad apoštolského nuncia v Německu neobsazen. Proto obdržel 
v září 1948 přímo berlínský arcibiskup a kardinál Konrad von Preysing od Státního 
sekretariátu mimořádné fakulty pro případ, že by nemohl komunikovat s Apoštol‑
ským stolcem.29 Složka je nadepsána „Speciální fakulty pro případ nouze. Sovětská 
zóna 1948“ a obsahuje shodné texty fakult i instrukce k nim. Je ovšem otázkou, zda 
byly tyto mimořádné fakulty na území Sovětské okupační zóny v Německu, později 
NDR, vůbec kdy aplikovány. Postavení katolické církve ve východním Německu 
bylo totiž oproti Československu nesrovnatelně lepší. Berlínský biskup ‑arcibiskup, 
jehož diecéze se rozkládala přes východní i západní zóny, směl pravidelně navště‑
vovat obě části města a také vyjíždět do Říma.

Naopak horší situace vládla v Rumunsku, kde byli evidentně už od začátku 
války apoštolský nuncius Andrea Cassulo a po něm od roku 1947 regent nunciatury 
Gerald Patrick O’Hara vybaveni speciálními fakultami pro případ přerušeného spo‑
jení se Svatým stolcem.30 V roce 1948 obdržela rumunská nunciatura postupně hned 
dvě verze mimořádných fakult – jednalo se o fakulty z 29. července 1948, konkrétně 
o instrukci ohledně jmenování nástupce biskupa (Nominatio substitutorum) a dále 
o fakulty pro ordináře obou obřadů.31 Fakulty vstoupily v platnost 26. října 1948.32 

28 Srov. AAV, Arch. Nunz. Cecoslovacchia, b. 95, fasc. 735, f. 154, Tardini de Livovi ze dne 22. 1. 
1950, f. 155 r/v, odpověď de Livy ze dne 9. 2. 1950. Z dopisů vyplývá, že ještě v lednu 1950 Státní 
sekretariát nevěděl o subdelegaci československých ordinářů. 

29 Srov. AAV, Arch. Nunz. Germania, b. 173, fasc. 103, f. 30r, Tardini von Preysingovi, 14. 9. 1948 
(Nr. 5815/48).

30 Srov. AVV, Arch. Nunz. Romania, b. 103, fasc. 543, ff. 69r/v, Tardini (Kongregace pro mimořádné 
záležitosti církve) O’Harovi, 8. 1. 1947. O’Hara je nabádán, aby tyto mimořádné fakulty byly 
používány pouze v případě chybějícího spojení s Apoštolským stolcem, a sice velmi pečlivě až 
úzkostlivě („scrupulosamente“).

31 Srov. tamtéž, dokument z 29. 7. 1948 v několika verzích, např. ff. 74r–88r, 116r–121r.
32 Srov. tamtéž, ff. 141r–143r, třístránková instrukce regenta O’Hary z 26. 10. 1948.
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Přesně tato verze i s průvodním dopisem, který v AAV chybí, byla již publikována.33 
Jen o tři měsíce později, 3. října 1948, obdržel regent nunciatury O’Hara dopis od 
Domenica Tardiniho ze Státního sekretariátu se všemi instruk cemi a novou verzí 
mimořádných fakult.34 Jak ovšem za další měsíc referoval do Říma O’Hara, perze‑
kuce církve ze strany státu začala dříve, než se církev mohla na základě mimořád‑
ných fakult vůbec připravit. Po rychlém zatčení většiny řecko katolických biskupů 
i jejich generálních vikářů vznikly přirozeně zmatky a kněží ani nevěděli, kdo jsou 
jejich noví ordináři. Během zatčení řeckokatolického biskupa Iuliu Hossu měla 
být navíc policií zabavena různá korespondence včetně fakult.35 Situace se tedy 
v Rumunsku vyvíjela velmi podobně jako o dva roky později v Česko slovensku. 
Dokud mohli, využívali rumunští ordináři speciální fakulty a podávali nunciatuře 
zprávy o jejich aplikaci – jednalo se např. o sanaci in radice, dispens od smíšeného 
manželství, biritualismus pro kněze východních obřadů, II. instance v Bukurešti, 
trinace atd.36 V roce 1950 Gerard O’Hara opustil Rumunsko.

Některé individuální instrukce (fakulty) Pia XII. 
a instrukce pro slovenské jezuity

Při studiu dějin pronásledované církve v Československu se kromě výše uvedených 
speciálních fakult, které měly všeobecný charakter a byly určeny více zemím, 
setkáváme také s dalšími, konkrétnějšími fakultami či instrukcemi pro jednotlivce.

Co se týče tajných biskupských svěcení z doby nástupu totalitního režimu, 
nacházejí se v Historickém archivu Státního sekretariátu dokumenty k biskupům 
tajně jmenovaným Apoštolským stolcem v roce 1950 bez přiřazení ke konkrét‑
ní diecézi, kterými byli Anton Richter a Ladislav Hlad a nový řeckokatolický 
biskup Myron Podhájecký. V korespondenci je uvedeno, že konsekrace těchto 
biskupů se má uskutečnit tajným způsobem, pokud bude nutno i bez přítomnosti 
spolusvětitelů. Všichni tři byli skutečně vysvěceni na biskupy, ovšem zdá se, že 

33 BIRTZ, Mircea, KIEREIN, Manfred, Voices from Ecclesia militans in Czechoslovakia, Letters and 
Autographs, Claudiopolis (Cluj‑Napoca), 2011, s. 64–70.

 Dostupné z: <https://remusmirceabirtz.files.wordpress.com/2011/09/book1‑net.pdf >.
34 Srov. AVV, Arch. Nunz. Romania, b. 103, fasc. 543, ff. 90r–95r, dva dopisy Tardiniho O’Harovi 

s přílohami, 3. 10. 1948 (Nr. 6071/48 a 6029/48).
35 Srov. tamtéž, ff. 115r/v, O’Hara Tardinimu, 2. 11. 1948 (Nr. 2176).
36 Srov. tamtéž, ff. 204 r–217 r, zpráva z ordinariátu arménských katolíků ze dne 20. 10. 1949, zpráva 

bukurešťského arcibiskupa Alexandru Cisare ze dne 26. 10. 1949 aj.



Pokroky v bádání o papežských mimořádných fakultách 41

pouze biskup Hlad uděloval tajná kněžská svěcení. Richter a Podhájecký nikdy 
nebyli odhaleni StB.37 O všech třech biskupech se ve své autobiografii zmiňuje 
arcibiskup Ján Bukovský.38

Zcela jiný případ představují mladí biskupové jezuité Pavol Hnilica a Ján 
 Korec, kteří přijali konsekraci v roce 1951 bez předchozího jmenování či souhlasu 
ze strany Apoštolského stolce. V Historickém archivu je dochován záznam ze dne 
21. července 1954 o možnosti vysvěcení dalšího biskupa bez předchozí konzultace 
Apoštolského stolce. Pro jeho stručnost jej publikuji celý: „Provinciál Tovaryšstva 
Ježíšova na Slovensku nebo ten, kdo jej zastupuje, smí po poradě s jiným duchov‑
ním jasného úsudku vybrat vhodného kněze pro biskupskou konsekraci tak, aby 
díky souběžné existenci dvou biskupů bylo pro každý případ zajištěno udílení 
svátosti svěcení [potestas ordinis] v zemi. Schvaluje se konsekrace bez přítomnosti 
spolusvětitelů. Pokud by jeden ze dvou [tajných] biskupů zemřel nebo by mu bylo 
úplně zabráněno vykonávat funkci, vybere se a bude konsekrován další stejným 
způsobem, a tak dále.“39

Ještě více obecně pojaté podmínky pro možnost vysvětit dalšího tajného bis‑
kupa si snad ani neumíme představit. Na základě tohoto zápisu v archivu ale 
můžeme vyjasnit několik dříve otevřených problémů: adresátem pravomoci není 
tajný biskup, nýbrž představitel slovenských jezuitů – ve skutečnosti adresátem 
nemohl být provinciál slovenských jezuitů, protože v té době existovala na Slo‑
vensku pouze viceprovincie. Tento viceprovinciál či jeho zástupce měl povinnost 
poradit se s moudrým duchovním, který nemusel náležet Tovaryšstvu. Předpo‑
kládalo se, že v internačních táborech bude dostatek duchovních, kteří by mohli 

37 Na upozornění, že jména těchto dvou biskupů nejsou uvedena v <http://catholic‑hierarchy.org/>, 
odpovídám, že nejde o oficiální vatikánskou databázi, ale je to dílo nadšenců.

38 BUKOVSKÝ, John, Chiesa del martirio, chiesa della diplomazia, Memorie tra Cecoslovacchia e 
Vaticano, Bologna, 2009.

39 V originále: „Il Provinciale della Compagnia di Gesù in Slovacchia, o colui che ne fa le veci, è 
autorizzato a scegliere, dopo essersi consigliato con qualche altro ecclesiastico di giudizio sicuro, 
un idoneo sacerdote da consacrare Vescovo, in maniera che, mediante l’esistenza simultanea di due 
Vescovi, sia per ogni evenienza assicurato l’esercizio della potestà di ordine nel Paese. È auto rizzata 
la Consacrazione senza la presenza di Conconsacranti. Venendo a mancare o essendo totalmente 
impedito uno dei due Vescovi, ne verrà scelto e consacrato un altro nello stesso modo, e così di 
seguito.“ ASRS, f. AA. EE. SS., Pio XII, Cecoslovacchia, Parte II (1948–1958), pos. 270, f. 189 r. 
Stejné podmínky pro tajná svěcení uvádí Emilia Hrabovec, která v archivu biskupa Pavla Hnilici 
nalezla dekret Státního sekretariátu ze dne 21. 7. 1954. Srov. HRABOVEC, Emilia, Bischof Pavol 
Hnilica und der Heilige Stuhl (1951–1990), in: Slovak Studies, Rivista dell’Istituto storico slovacco 
di Roma, 1–2/2019, Řím, s. 36–78, zde s. 38.
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 viceprovinciálovi přispět radou.40 A dále, mezi podmínkami není uvedeno, že 
kandidát biskupského svěcení by musel být členem jezuitského řádu, jak prohla‑
šoval např. pozdější kardinál Ján Chryzo stom Korec.41

Význam mimořádných fakult v diskusi o skryté církvi
Na počátku 90. let, kdy se řešil problém skryté církve a tajných svěcení v Česko‑
slovensku, byly často zmiňovány také různé mimořádné fakulty, ovšem bez jakých‑
koli bližších znalostí. Na jedné straně zde vládly velmi abstraktní a někdy nereálné 
představy lidí spojených se skrytou církví ohledně tzv. mexických i jiných fakult, 
které měli papežové Pius XII. a Pavel VI. poskytnout církvi v Československu 
a konkrétně i tajnému biskupu Felixi M. Davídkovi. Davídkovi nejbližší spolu‑
pracovníci Jan Blaha a Ludmila Javorová nikdy nic konkrétního o Davídkovi 
udělených pravomocích nevěděli či nesdělili.42

Na druhé straně nás může zarážet velká neznalost na straně církevních před‑
stavených včetně nově jmenovaných. Po celou dobu táhnoucích se diskusí nikdo 
z církevních představených nepředložil texty mimořádných fakult. Dle vlastních 
slov je kardinál Vlk vůbec neznal. Přesnější informace o nich se nevyskytují ani 
v textu „Tajná svěcení v zemích středovýchodní Evropy“, jež působí jako určitá 
expertíza a jehož autorem byl pravděpodobně někdo z Kongregace pro nauku víry.

Donedávna jsem se domnívala, že hierarchové texty mimořádných fakult ne‑
znali. Zarazilo mě však, že někteří z nich jakékoli mimořádné pravomoci dokonce 
popírali, jak dokazují zápisy ze zasedání biskupské konference. 30. března 1992 se 
zúčastnili zasedání Českomoravského sboru biskupské konference ČSFR také 
prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Joseph Ratzinger a sekretář Kongre‑
gace Mons. Jozef Zlatňanský. Ratzinger potvrdil existenci speciálních pravomocí 

40 Srov. ASRS, f. AA. EE. SS., Pio XII, Cecoslovacchia, Parte II (1948–1958), pos. 270, f. 191r‑
‑192v (text Eventuale provvedimento diretto ad assicurare la continuità della potestà di ordine in 
Cecoslovacchia).

41 „[tajný biskup Peter Dubovský] neskôr hovoril, že mu vraj Kaľata nepovedal, že tajní biskupi tejto 
línie majú zostať v rámci Spoločnosti jezuitov, aby všetko bolo pod spoľahlivou kontrolou váženej 
cirkevnej inštitúcie.“ KOREC, Ján Chryzostom, Dni a roky po barbarskej noci 1950, Bratislava, 
2009, s. 130. 

42 Ludmila Javorová tzv. mexické fakulty nikdy neviděla, srov. JANČAŘÍK, Zdeněk, Ty jsi kněz na-
věky, Rozhovor s Ludmilou Javorovou, Praha, 2010, s. 87 a 183. Jan Blaha se ve svých odpovědích 
Apoštolskému stolci ohledně skryté církve z roku 1991 (?) vyjadřuje velmi mlhavě. Srov. soukromý 
archiv kardinála Miloslava Vlka, odpovědi Jana Blahy, nedatováno.
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Pia XII., zároveň ale byla podle něho tato pravidla „příliš široce interpretována.“43 
K otázce biritualismu se Zlatňanský vyjádřil takto: „Je pravda, že tito lidé byli bez 
jakýchkoliv fakult vysvěceni v biritualismu. Na to žádné fakulty nebyly, oni si je 
vymysleli.“44 Existenci fakulty změny příslušnosti k církvi sui iuris i biritualismu 
v kongregačních fakultách buď vědomě zamlčel, nebo o ní prostě nevěděl. A právě 
tento člověk měl jakožto sekretář Kongregace pro nauku víry a nadto jako rodilý 
mluvčí (Slovák) asi největší vliv na řešení problému tajných svěcení.

V době, kdy kolem tématu skryté církve probíhaly i prostřednictvím médií 
někdy velmi emotivně vypjaté diskuse, projevil podobné popírání existence mimo‑
řádných fakult také apoštolský nuncius v České republice Giovanni Coppa, a to 
při zasedání České biskupské konference (dále jen: ČBK) v roce 1999. V diskusi 
ohledně skryté církve řekl: „O jakých fakultách se mluví? Jsou to fakulty v jejich 
mysli.“45

Dle všeho se zdá, že Kongregace pro nauku víry či interdikasteriální komise ani 
ČBK ani apoštolský nuncius se o existenci či dokonce přesné znění mimořádných 
fakult i dalších tajných instrukcí pro pronásledovanou církev v Československu pří‑
liš nezajímali. Při řešení otázky skryté církve se tedy pohybujeme v prostoru mezi 
téměř negací existence fakult ze strany některých představitelů církve a naprostou 
(nepodloženou) důvěrou v ústní předání fakult bez znalosti přesného obsahu ze 
strany některých příslušníků skryté církve.

Závěr
Na základě zkušenosti s pronásledováním církve bolševickým režimem v Mexiku, 
Sovětském svazu i Španělsku očekávala církev další perzekuce na územích okupo‑
vaných Sovětským svazem během druhé světové války i po ní. Mimořádné fakulty 
z let 1939 a 1940 hovoří doslovně o (polském) území pod ruskou/bolševickou 
nadvládou. Fakulty z roku 1948 už takto přesně specifikovány nejsou, přesto je 
i z nich patrné, že jsou určeny zemím pod komunistickou nadvládou.

43 Archiv ČBK, zápis ze 14. zasedání Českomoravského sboru Biskupské konference ČSFR dne 
30. 3. 1992 v Praze, s. 5.

44 Tamtéž, s. 7.
45 Archiv ČBK, zápis z 31. zasedání ČBK, konaného ve dnech 20.–21. dubna 1999 v Hradci Králové, 

s. 8. V téže diskusi také zaznělo: „Kard. Vlk: Oni si myslí, že pět slovenských biskupů mělo ony 
mexické fakulty“, „Arcib. Graubner: My máme dokument, že arcib. Matocha měl určit správce 
diecéze, ale nic tam není o biskupském svěcení.“
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Z předchozího textu je zřejmé, že texty mimořádných fakult se vyvíjely postup‑
ně. Při srovnání znění Instrukce pro vedení diecéze a pro zabezpečení nepřetržité 
pravomoci (Nominatio substitutorum) z roku 1939 a 1948 nacházíme pouze drobné 
odchylky. Fakulty pro ordináře pro případ opravdové nutnosti jsou až na jiné čís‑
lování velmi podobné. Fakulty pro deportované, zajaté či pronásledované kněze 
byly v roce 1948 na rozdíl od dřívější verze vydány společně pro kněze obojího 
ritu, obě verze rovněž vykazují velké podobnosti. Pouze fakulty kongregací, které 
byly vydány pro případ zhoršené komunikace s Apoštolským stolcem, se objevují 
teprve v roce 1948. A právě tyto obsahují v pozdějších diskusích ohledně skryté 
církve mnohokrát zmiňovanou nebo naopak popíranou fakultu biritualismu, vy‑
danou ovšem Kongregací pro východní církve už v roce 1940.

Je velmi pravděpodobné, že mimořádné fakulty byly v poválečném období 
uděleny různým místním církvím střední a jihovýchodní Evropy. Ovšem pouze 
v Česko slovensku se díky (či kvůli) kreativnímu přístupu Felixe Davídka k inter‑
pretaci a aplikaci různých mimořádných fakult a instrukcí zrodil fenomén skryté 
církve.

Resumé
Po zpřístupnění vatikánských archiválií z období pontifikátu papeže Pia XII. (1939–1958) 
v loňském roce se podařilo ověřit pravost tzv. mexických fakult, tj. mimořádných opatření pro 
situaci pronásledování církve, které tento papež poskytl partikulárním církvím v době nástupu 
komunistických režimů. Tyto mimořádné fakulty navazovaly na speciální fakulty z období 
druhé světové války. Na tzv. mexické fakulty často odkazovali zástupci pozdější skryté církve 
v Československu. Nejnovějším studiem vatikánských archivů došlo k potvrzení instrukcí 
pro viceprovinciála slovenských jezuitů týkajících se tajných biskupských svěcení.

Summary
Advances in Research on Special Pontifical Faculties. On the History of the Church 
in Central and Southeastern Europe
After making available the Vatican archives from the period of the pontificate of Pope 
Pius XII (1939–1958), the authenticity of the so‑called Mexican faculties, i.e., the extraordi‑
nary measures for the situation of persecution of the Church provided by this Pope to the 
particular Churches at the time of the establishment of the communist regimes, was verified 
last year. These extraordinary faculties followed on from special faculties from the period 
of the Second World War. Representatives of the later hidden Church in Czechoslovakia 
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often referred to the so‑called Mexican faculties. The latest study of the Vatican archives 
confirmed the instructions for the Vice‑Provincial of the Slovak Jesuits concerning secret 
episcopal ordinations.

Klíčová slova: katolická církev, komunistický režim, Československo, kanonické právo, 
mimořádné fakulty, tzv. mexické fakulty, tajná svěcení, vatikánské archivy

Keywords: Catholic Church, communist regime, Czechoslovakia, canon law, extraordinary 
faculties, so‑called Mexican faculties, secret ordinations, Vatican archives

Autorka
ICLic. Eva Vybíralová, Ph.D., narozena 1982, absolvovala studium teologie a religionistiky 
v Praze, Jeně a Erfurtu (2007), licenciát kanonického práva v Münsteru (2010) a doktorské 
studium teologie v Erfurtu a Praze (2017). Ve své dizertaci se zabývala tématem skryté 
církve a tajných svěcení v Československu. V současnosti pracuje jako badatelka v Ústavu 
pro studium totalitních režimů v Praze a je defensorem vinculi Metropolitního církevního 
soudu v Praze a církevního soudu v Berlíně.

Author
ICLic. Eva Vybíralová, Ph.D., born in 1982, graduated in Theology and Religious Studies 
in Prague, Jena and Erfurt (2007), was awarded a licentiate of Canon Law in Münster 
(2010) and doctorate in Theology in Erfurt and Prague (2017). In her dissertation she dealt 
with the topic of the hidden church and secret ordinations in Czechoslovakia. She currently 
works as a researcher at the Institute for the Study of Totalitarian Regimes in Prague and 
is active as a defensor vinculi at the Metropolitan Ecclesiastical Court in Prague and the 
Ecclesiastical Court in Berlin.

Kontakt
ICLic. Eva Vybíralová, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů
Branické nám. 777/2
147 00 Praha 4–Braník

e–mail: eva.vybiralova@ustrcr.cz


