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ÚVOD

Ostatky v církvi se vždy těšily zvláštní úctě a pozornosti, protože tělo 
blahoslavených a svatých, určené ke vzkříšení, bylo na zemi živým 
chrámem Ducha Svatého a prostředkem k dosažení jejich svatosti, kte-
rou Apoštolský stolec jejich blahořečením a svatořečením uznal.1 Ostat-
ky blahoslavených a svatých nemohou být vystaveny uctívání věřících 
bez zvláštního osvědčení církevní autority, která ručí za jejich pravost.

Tradičně jsou považovány za význačné ostatky těla blahoslave-
ných a svatých nebo podstatné části jejich těl nebo celý objem popela 
pocházejícího z jejich kremace. Diecézním biskupům, eparchům 
a těm, kdo jsou jim podle práva postaveni na roveň, a Kongregaci pro 
svatořečení je vyhrazena zvláštní péče a dohled nad těmito ostatky, 
aby bylo zajištěno jejich uchovávání a uctívání a zabráněno jejich zne-
užívání. Proto ostatky musí být uchovávány ve zvláštních zapečetě-
ných urnách umístěných na místech, která zaručují jejich bezpečnost, 
odpovídají jejich posvátnosti a umožňují jejich uctívání. 

Za nevýznačné ostatky jsou považovány malé části těl blahosla-
vených a svatých a také předměty, které byly v přímém kontaktu 
s osobami blahoslavených a svatých. Mají být, pokud možno, uchová-
vány v zapečetěných schránkách. Je však třeba, aby byly uchovávány 
a uctívány v duchu zbožnosti, a je nutno se vyhnout jakékoli formě 
pověry a pokoutného obchodu.

Stejné předpisy platí také pro tělesné pozůstatky (exuviae) slu-
žebníků Božích a ctihodných (služebníků Božích), jejichž kauzy 
blahořečení a svatořečení probíhají. Dokud nejsou blahořečením 
nebo svatořečením povýšeni ke cti oltáře, jejich tělesné pozůstatky 
se nemohou těšit jakékoli veřejné úctě ani těm výsadám, které jsou 
vyhrazeny pouze tělům těch, kteří byli blahořečeni nebo svatořečeni.

Tato instrukce nahrazuje Přílohu instrukce Sanctorum Mater2 
a je určena diecézním biskupům, eparchům a těm, kdo jsou jim podle 

1  „Církev tradičně uctívá svaté a má ve vážnosti jejich pravé ostatky a ob-
razy“: Druhý vatikánský koncil, Konstituce o Posvátné liturgii Sacro-
sanctum Concilium, 4. prosince 1963, č. 111.

2  Srov. AAS 99 (2007), 465–517.



138

práva postaveni na roveň, jakož i těm, kteří se účastní řízení, týkají-
cích se ostatků blahořečených a svatořečených a tělesných pozůstatků 
služebníků Božích a ctihodných (služebníků Božích) s cílem usnadnit 
uplatnění toho, co je požadováno ve věci tak výjimečné.

V této instrukci je předložen závazný kanonický postup pro ově-
ření pravosti ostatků a tělesných pozůstatků, pro zabezpečení jejich 
uchovávání a pro podporu úcty k ostatkům, a to prostřednictvím spe-
cifických úkonů: kanonická rekognice, odebrání fragmentů a příprava 
relikvií, přenesení urny a převod ostatků (alienataio). Kromě toho je 
dále vysvětleno, co je nutné k udělení souhlasu Kongregace pro sva-
tořečení, aby mohly být tyto úkony uskutečněny, a je uveden postup, 
který je třeba zachovat při putování ostatků.

ČÁST	I.
Žádost	o	souhlas	Kongregace	pro	svatořečení

Článek	1

Příslušným pro všechny případné úkony týkající se ostatků nebo tě-
lesných pozůstatků je biskup diecéze nebo eparchie, místa, kde jsou 
tyto ostatky nebo tělesné pozůstatky uchovávány, a to po předchozím 
souhlasu Kongregace pro svatořečení.

Článek	2

§ 1. Před provedením jakéhokoli úkonu týkajícího se ostatků nebo tě-
lesných pozůstatků je nutné dodržet vše, co je stanoveno místním ob-
čanským právem, a v souladu s tímto právem obdržet souhlas dědice.

§ 2. Před blahořečením ctihodného služebníka Božího je pozůstalý 
příslušným biskupem vyzván, aby prostřednictvím listiny právně 
uznané občanskými i církevními orgány daroval tělesné pozůstatky 
církvi, aby bylo možné zajistit jejich uchování.
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Článek	3

§ 1. Příslušný biskup zašle prefektu Kongregace pro svatořečení žá-
dost, v níž požádá o souhlas dikasteria s úkony, které hodlá konat.

§ 2. V této žádosti biskup uvede přesné místo, kde jsou ostatky či tě-
lesné pozůstatky uchovávány (město, název kostela, kaple, veřejného 
nebo soukromého hřbitova atd.), a to, že byl splněn předpis uvedený 
v čl. 2 § 1 této instrukce.

Článek	4

§ 1. Pokud má biskup v úmyslu uskutečnit přenesení ostatků či tě-
lesných pozůstatků (tj. trvalé přemístění) v rámci téže diecéze nebo 
eparchie, v žádosti na Kongregaci uvede místo jejich nového umístě-
ní (město, název kostela, kaple, veřejného nebo soukromého hřbitova 
atd.) a přiloží návrh.

§ 2. V případě přenesení ostatků či tělesných pozůstatků do jiné diecé-
ze nebo eparchie biskup zašle Kongregaci, společně s návrhem nového 
umístění ostatků nebo tělesných pozůstatků (město, název kostela, 
kaple, veřejného nebo soukromého hřbitova apod.), také písemný sou-
hlas biskupa, který je přijme.

Článek	5

§ 1. Jestliže ostatky nebo tělesné pozůstatky by měly být převedeny 
(tj. dojde k trvalému převodu vlastnictví) v rámci hranic téže diecéze 
nebo eparchie, příslušný biskup spolu se žádostí, o níž více v čl. 3 § 1 
této instrukce, zašle Kongregaci kopii písemného souhlasu toho, kdo 
ostatky nebo tělesné pozůstatky převádí, a budoucího vlastníka.

§ 2. Pokud by ostatky nebo tělesné pozůstatky měly být převedeny do 
jiné diecéze nebo eparchie, příslušný biskup spolu se žádostí, o níž 
více v čl. 3 § 1 této instrukce, zašle Kongregaci kopii písemného sou-
hlasu biskupa, který je přijme, písemný souhlas toho, kdo ostatky 
nebo tělesné pozůstatky převádí, a budoucího vlastníka, jakož i návrh 
jejich nového umístění.
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§ 3. V případě převodu význačných ostatků, ikon a vzácných obrazů 
z východních církví je příslušná jak Kongregace pro svatořečení, tak 
patriarcha se souhlasem stálého synodu.3 

§ 4. Jestliže ostatky nějakého blahoslaveného nebo svatého by měly 
být přenášeny v rámci poutí (čili být dočasně přemístěny) po jiných 
diecézích nebo eparchiích, biskup musí obdržet písemný souhlas kaž-
dého biskupa, který je přijme, a zaslat jeho kopii na kongregaci spolu 
se žádostí, o níž více v čl. 3 § 1 této instrukce.

ČÁST	II.
Diecézní	nebo	eparchiální	fáze	možných	

specifických	úkonů,	které	mají	být	vykonány

Hlava	I.
Počáteční	úkony

Článek	6

Po získání souhlasu kongregace, uděleného prostřednictvím příslušné-
ho reskriptu, biskup postupuje podle této instrukce, přičemž se důsled-
ně vyhýbá jakémukoli náznaku neoprávněného uctívání služebníka Bo-
žího nebo ctihodného (služebníka Božího), který ještě není blahořečen.

Článek	7

Biskup území, kde se nacházejí ostatky nebo tělesné pozůstatky, 
může jednat osobně nebo prostřednictvím některého kněze jako své-
ho delegáta.

Článek	8

Biskup zřídí tribunál a dekretem jmenuje ty, kteří budou vykonávat 
funkci biskupského delegáta, ochránce spravedlnosti a notáře. 

3  Srov. kán. 887 a 888 CCEO.
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Článek	9

Biskup nebo biskupský delegát jmenuje znalce z oboru lékařství 
(patologa, soudního lékaře nebo jiného lékařského specialistu) a v pří-
padě potřeby také asistenta znalce (pitevní technik), jakož i další 
pracovníky k provádění odborných prací.

Článek	10

Biskup nebo biskupský delegát rovněž jmenuje alespoň dva věřící 
křesťany (kněze, zasvěcené osoby, laiky), jejichž úkolem je podepsat 
akta jako svědkové.

Článek	11

Postulátor a vicepostulátor kauzy mohou být těmto úkonům přítomni 
ze zákona. 

Článek	12

Všichni, kdo se účastní úkonů, musí nejprve složit přísahu, nebo slí-
bit, že budou věrně plnit své poslání a zachovají úřední tajemství.

Hlava	II.
Specifické	úkony

Kapitola I. 
Kanonická rekognice

Článek	13

§ 1. V den a hodinu výslovně stanovenou se biskup nebo biskupský 
delegát a všichni, kteří jsou uvedeni v čl. 8–11 této instrukce, odebe-
rou na místo, kde jsou uchovávány ostatky nebo tělesné pozůstatky.

§ 2. Rekognici mohou být také přítomny další osoby, které biskup 
nebo biskupský delegát považuje za vhodné. 

§ 3. V každém případě je třeba se vyhnout tomu, aby událost byla 
předem zveřejněna.
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Článek	14

§ 1. Před vyzvednutím ostatků nebo tělesných pozůstatků z místa, kde 
jsou uchovávány, pokud existuje věrohodný dokument o posledním 
pohřbu, kanonické rekognici nebo jejich přenesení, ať jej notář nahlas 
přečte, aby se mohlo ověřit, zda to, co je napsáno v dokumentu, se 
shoduje s tím, co bylo zjištěno na místě.

§ 2. Pokud by neexistoval věrohodný dokument, nebo pokud urna 
nebo pečeti na ní se zdají být rozbité, je třeba s veškerou možnou peč-
livostí se snažit nabýt jistoty, že se jedná skutečně o ostatky daného 
blahoslaveného nebo svatého nebo tělesné pozůstatky daného služeb-
níka Božího nebo ctihodného (služebníka Božího). 

Článek	15

Ostatky nebo tělesné pozůstatky ať jsou položeny na stůl pokrytý 
vhodnou látkou tak, aby je znalci z oboru anatomie mohli očistit od 
prachu a jiných nečistot.

Článek	16

§ 1. Po dokončení těchto úkonů odborníci z oboru anatomie pečlivě pro-
zkoumají ostatky blahoslaveného nebo svatého nebo tělesné pozůstatky 
služebníka Božího nebo ctihodného služebníka Božího.

§ 2. Kromě toho analyticky identifikují všechny části těla a podrobně po-
píší jejich stav, což bude předmětem zprávy, která bude připojena k aktům.

Článek	17

Pokud kanonická rekognice ukáže na vhodnost nebo nutnost konzer-
vativního ošetření, tak po získání souhlasu biskupa toto ať je prove-
deno s použitím nejspolehlivějších technik dostupných v daném místě 
a způsoby, které určí znalci z oboru anatomie nebo jiní odborníci.

Článek	18

Pokud kanonická rekognice nemůže být dokončena během jediného 
zasedání, místo, kde se koná, ať je uzamčeno a ať jsou přijata nezbytná 
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opatření, aby se zabránilo krádeži nebo nebezpečí zneuctění. Klíč ať 
je uložen u biskupa nebo biskupského delegáta.

Článek	19

§ 1. Po dokončení všeho, co je nezbytné k zajištění zachování ostatků 
nebo tělesných pozůstatků, a po znovuupravení těla je možné vše pří-
padně uložit do nové urny. 

§ 2. Pokud ostatky nebo tělesné pozůstatky budou zahaleny do no-
vých oděvů, tyto, pokud možno, ať mají stejný styl jako ty předchozí.

§ 3. Biskup nebo biskupský delegát ať dbá na to, aby někdo z urny 
něco nevzal nebo do ní něco nevložil.

§ 4. Je-li to možné, ať je pečlivě uchována jak stará urna, tak všechno, 
co v ní bylo nalezeno; jinak ať je to zničeno.

Článek	20

Zápis o všem, co bylo vykonáno, ať je dán do kovové schránky, ta ať 
je opatřena pečetí biskupa a vložena do urny.

Kapitola II.  
Odběr fragmentů a příprava relikvií 

Článek	21

§ 1. Je-li bezprostředně před svatořečením blahoslaveného nebo bla-
hořečením ctihodného služebníka Božího nebo z jiných oprávněných 
důvodů uvedených v žádosti, o níž více v čl. 3 § 1 této instrukce, 
může se v rámci zákonné kanonické rekognice přistoupit, podle po-
kynů znalce z oboru anatomie, k odběru některých malých částí nebo 
fragmentů, které již byly odděleny od těla.

§ 2. Tyto fragmenty jsou předány biskupem nebo biskupským dele-
gátem postulátorovi nebo vicepostulátorovi kauzy k přípravě relikvií.
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Článek	22

Biskup, po vyslechnutí úsudku postulátora kauzy, rozhodne o místě, 
kde budou odebrané fragmenty uloženy.

Článek	23

§ 1. Postulátorovi kauzy přísluší připravit a podepsat osvědčení o pra-
vosti ostatků.

§ 2. V nepřítomnosti postulátora přísluší diecéznímu biskupovi, epar-
chovi nebo těm, kdo jsou jim podle práva postaveni na roveň, nebo 
jejich delegátům připravit a podepsat osvědčení o pravosti ostatků.

Článek	24

Není povoleno rozdělení těla, pokud biskup nezískal od Kongregace 
pro svatořečení souhlas k přípravě význačných ostatků.

Článek	25

Jsou absolutně zakázána obchodování s ostatky (tj. výměna ostatků 
za naturální požitky nebo za peníze) a prodej ostatků (tj. postoupení 
vlastnického práva k ostatkům za příslušnou cenu), jakož i jejich vy-
stavování v místech neposvěcených nebo tam, kde to není povoleno.4 

Kapitola III.  
Přenesení urny a převod ostatků (alienatio)

Článek	26

§ 1. Pokud se jedná o přenesení tělesných pozůstatků služebníka 
Božího nebo ctihodného (služebníka Božího) v rámci téže diecéze 
nebo eparchie, urna ať je uzavřena a svázána pásy opatřenými pe-
četí biskupa a bez jakékoliv obřadnosti ať je umístěna buď na stej-
ném pohřebním místě nebo na nějakém novém místě tak, aby se 

4 Srov. kán. 1190 § 1 CIC; kán. 888 § 1 CCEO.
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vyhnulo jakémukoli projevu neoprávněného uctívání ve smyslu de-
kretů Urbana  III. ohledně ne-uctívání (non-culto).5 

§ 2. V případě, že se jedná o ostatky blahoslaveného nebo svatého, 
případné projevy veřejného uctívání jsou povoleny podle současných 
liturgických norem.

Článek	27

§ 1. Pokud ostatky nebo tělesné pozůstatky budou přeneseny natrvalo 
do jiné diecéze nebo eparchie, při dodržení předpisu uvedeného v čl. 2 
§ 1 této instrukce biskup diecéze nebo eparchie, kde jsou uchovávány, 
ustanoví nějakého věřícího křesťana (kněze, zasvěcenou osobu nebo 
laika), aby zastával funkci kustoda (Custode-Portitore). 

§ 2. Kustod provází ostatky nebo tělesné pozůstatky až k jejich ko-
nečnému místu určení, na místo stanovené biskupem diecéze nebo 
eparchie, která je přijme, přičemž se řídí čl. 26 této instrukce.

Hlava	III.
Závěrečné	úkony

Článek	28

§ 1. Notář zaznamená všechny provedené úkony v příslušném zápi-
se podepsaném biskupem nebo biskupským delegátem, ochráncem 
spravedlnosti, znalci z oboru anatomie a dvěma svědky, o nichž více 
v čl. 9–10 této instrukce, jakožto i notářem, který akta ověří svým 
podpisem a razítkem.

§ 2. K zápisu ať je připojen reskript souhlasu Kongregace pro 
svatořečení.

5  Například jsou zakázány: pohřbení pod oltářem; obrazy služebníka Bo-
žího nebo ctihodného (služebníka Božího) s paprsky nebo se svatozáří; 
jejich vystavení na oltáři; votivní dary u hrobu nebo u obrazů služebníka 
Božího nebo ctihodného (služebníka Božího) atd.
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Článek	29

§ 1. Zápis o všech provedených úkonech, uzavřený a zapečetěný pe-
četí biskupa nebo biskupského delegáta, ať je uchováván v diecézní 
nebo eparchiální kurii a jeho kopie ať je zaslána na Kongregaci pro 
svatořečení.

§ 2. Pokud je povoleno pořízení fotografií nebo filmů o provedených 
úkonech, tyto ať jsou připojeny k zápisu a jsou spolu s ním uloženy 
v diecézní nebo eparchiální kurii.

Článek	30

Obrazy a informace získané z anatomického zkoumání a ze všech 
provedených úkonů nesmí být šířeny ani zveřejněny bez písemného 
souhlasu příslušného biskupa a případného dědice.

ČÁST	III.
Putování	ostatků

Článek	31

§ 1. Ostatky blahoslaveného nebo svatého mohou být přenášeny v rám-
ci poutí na jiná místa v hranicích téže diecéze nebo eparchie. V tomto 
případě příslušný biskup ustanoví kustoda (Custode-Portitore), který 
bude pozůstatky po různých místech provázet.

§ 2. Pro putování ostatků mimo diecézi je třeba dodržovat čl. 5 § 4 
a 32–38 této instrukce.

Článek	32

§ 1. Příslušný biskup může předsedat úkonům osobně nebo prostřed-
nictvím některého kněze, svého delegáta, jmenovaného ad hoc.

§ 2. Biskup nebo biskupský delegát jmenuje notáře a další osoby od-
povědné za odborné práce.
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Článek	33

Všichni, kdo se účastní těchto úkonů, musí nejprve složit přísahu 
nebo slíbit, že budou věrně plnit své povinnosti a zachovají úřední 
tajemství.

Článek	34

§ 1. Po splnění všeho, co je uvedeno v čl. 2 § 1 této instrukce, a po ob-
držení reskriptu o udělení souhlasu kongregace, biskup nebo biskup-
ský delegát, notář a osoby pověřené odbornými pracemi se odeberou 
na místo, kde jsou ostatky uchovávány.

§ 2. Tohoto úkonu se mohou účastnit osoby, které biskup nebo biskup-
ský delegát uzná za vhodné.

Článek	35

§ 1. Když je urna vyjmuta, pak, jestliže existuje hodnověrný doku-
ment o poslední kanonické rekognici nebo o posledním putování, ať 
ho notář nahlas přečte, aby se mohlo ověřit, zda to, co je napsáno 
v dokumentu, se shoduje s tím, co bylo zjištěno na místě.

§ 2. Pokud neexistuje hodnověrný dokument o pohřbení, předchozí 
kanonické rekognici či o posledním putování, nebo pokud se urna 
nebo pečeti na ní zdají být rozbité, je třeba s veškerou možnou pečli-
vostí se snažit nabýt jistoty, že to jsou skutečně ostatky blahoslavené-
ho nebo svatého, o něhož se jedná. 

Článek	36

Biskup nebo biskupský delegát jmenuje nějakého věřícího křesťana 
(kněze, zasvěcenou osobu nebo laika) jako kustoda (Custode-Portitore), 
který bude provázet ostatky po celou dobu putování.

Článek	37

Pokud jde o uctívání blahoslaveného během putování ostatků, je třeba 
dodržovat platné předpisy: „U příležitosti putování ostatků blahosla-
veného (...) možnost liturgických oslav k jeho cti je Kongregací pro 
bohoslužbu a svátosti udělena pro jednotlivé kostely, v nichž jsou 
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ostatky vystaveny k úctě věřících, a pro ty dny, v kterých se tam ostat-
ky nacházejí. Žádost podává ten, kdo putovaní ostatků organizuje.“6 

Článek	38

§ 1. Po ukončení putování jsou ostatky uloženy na původním místě.

§ 2. Zápis o všech provedených úkonech sepsaný notářem, uzavřený 
a zapečetěný razítkem biskupa nebo biskupského delegáta, ať je ulo-
žen v diecézní nebo eparchiální kurii a jeho kopie ať je zaslána na 
Kongregaci pro svatořečení.

ZÁVĚR

Rozhodnutí o dalších možných otázkách je ponecháno na úsudku 
a rozvaze biskupa a biskupského delegáta.

Dáno v Římě na Kongregaci pro svatořečení dne 8. prosince 2017 
ve svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie. 

Angelo card. Amato, S.D.B. 
prefekt

+ Marcello Bartolucci 
titulární arcibiskup z Bevagna 

arcibiskup – sekretář

6  Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Oznámení o povolení uctívání 
u příležitosti putování význačných ostatků blahoslavených, Prot. č. 717/15, 
27. ledna 2016; apoštolská konstituce Pastor bonus, čl. 69.


