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„RESCRIPTUM	EX	AUDIENTIA	SS.MI“	 
O	ZŘEKNUTÍ	SE	ÚŘADU	DIECÉZNÍCH	

BISKUPŮ	A	NOSITELŮ	ÚŘADŮ	
VYŽADUJÍCÍCH	PAPEŽSKÉ	JMENOVÁNÍ 

Během audience udělené dne 3. listopadu 2014 státnímu sekretáři, 
níže podepsanému kardinálovi, schválil Svatý otec František nařízení 
ke zřeknutí se úřadu diecézních biskupů a nositelů úřadu vyžadujících 
papežské jmenování.

Svatý otec dále stanovil, že schválený text je trvale platný na-
vzdory jakékoli protikladné skutečnosti, byť hodné zvláštní zmínky. 
Text nabývá platnosti dne 5. listopadu 2014 uveřejněním v deníku 
„L‘Osservatore Romano“, a tedy uveřejněním v oficiálním komentáři 
Acta Apostolicae Sedis.

Ve Vatikánu dne 3. listopadu 2014

kardinál Pietro Parolin
státní sekretář

Nařízení	ke	zřeknutí	se	úřadu	diecézních	biskupů	 
a	nositelů	úřadu	vyžadujících	papežské	jmenování

Velká tíha biskupské služby, kterou je třeba chápat jako službu (diako-
nia) svatému Božímu lidu, vyžaduje od těch, kdo jsou jí pověřeni, aby 
ji vykonávaly s nasazením veškerých svých sil. Obzvláště úloha bis-
kupa, který stojí před mnoha výzvami moderní společnosti, vyžaduje 
velkou kompetenci, dovednost, lidské a duchovní vklady.

K tomu tématu se vyjadřují otcové účastní II. vatikánského kon-
cilu v dekretu Christus Dominus: „Pastýřská služba biskupů je vel-
mi významná a důležitá. Když tedy diecézní biskupové nebo jiní jim 
právně na roveň postavení jsou již pro pokročilý věk nebo z jiného 
vážného důvodu méně schopní vykonávat své povinnosti, snažně se 
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žádají, aby dobrovolně nebo na vyzvání příslušné autority nabídli re-
zignaci. Když ji příslušná autorita přijme, postará se o jejich přiměře-
né zaopatření a zajištění zvláštních práv.“ (č. 21)

V odpověď na výzvu vyjádřenou II. vatikánským koncilem vydal 
můj předchůdce bl. Pavel VI. dne 6. srpna 1966, Motu proprio Ecclesiae 
Sanctae (AAS 58 (1966) 757–787), kde v č. 11 v první části důrazně vy-
zývá biskupy a osoby naroveň postavené, aby se „nejpozději při dovr-
šení sedmdesáti pěti let spontánně zřekli úřadu“. Toto nařízení pak bylo 
přijato v kánonech 401–402 a 411 Kodexu kanonického práva a v káno-
nech 210–211, 218 a 313 Kodexu kánonů východních církví.

Stejné kritérium bylo aplikováno na funkce kardinálů skrze Motu 
proprio Ingravescentem aetatem bl. Pavla VI. ze dne 21. listopadu 
1970 (AAS 62 (1970) 810–813) a více všeobecně na funkce biskupů, 
kteří zastávají službu v Římské kurii, s moudrými pokyny sv. Jana 
Pavla II. začleněnými do článku 5 apoštolské konstituce Pastor bonus 
ze dne 28. června 1988 (AAS 80 (1988) 841–930; srov. také kán. 354 
CIC).

S ohledem na vše předcházející a s přijetím doporučení rady kar-
dinálů, kteří pomáhají Svatému otci s přípravou reformy Římské ku-
rie a vedení církve, je stanoveno následující: 

Čl.	1. – Potvrzuje se povinnost zavedená v latinské církvi a v růz-
ných východních církvích sui iuris, podle které diecézní a eparchiální 
biskupové a osoby na roveň postavené dle kánonů 381 § 2 CIC a 313 
CCEO, stejně jako biskupové koadjutoři a světící, jsou vyzváni, aby 
se zřekli svého pastýřského úřadu při dosažení sedmdesátého pátého 
roku věku.

Čl.	2. – Zřeknutí se pastýřského úřadu se naplňuje až ve chvíli, kdy je 
demise přijata oprávněnou autoritou.

Čl.	3. – Přijetím podané demise na zmíněné úřady jsou dané osoby 
zbaveny jakéhokoli dalšího úřadu na národní rovině, který jim byl 
udělen na dobu určitou v souvislosti s výše uvedeným pastýřským 
pověřením.
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Čl.	4. – Církev oceňuje úkon, kdy pastýř, veden láskou a touhou po 
lepší službě pro komunitu, považuje za nezbytné vzdát se úřadu pas-
týře před dovršením sedmdesáti pěti let z důvodů vážné zdravotní 
indispozice nebo jiného závažného důvodu. V těchto případech mají 
věřící projevit solidaritu a pochopení vůči tomu, kdo byl jejich pastý-
řem, a poskytnou mu pomoc, jakou požaduje křesťanská láska a spra-
vedlnost v souladu s ustanovením v kán. 402 § 2 CIC.

Čl.	5. – V některých zvláštních případech může kompetentní autorita 
zvážit nutnost požádat biskupa, aby se zřekl svého pastýřského úřadu 
poté, co byl v bratrském rozhovoru seznámen s důvodem takového 
požadavku a pozorně bylo vyslechnuto jeho objasnění.

Čl.	 6. – Kardinálové představitelé dikastérií Římské kurie a další 
kardinálové, kteří zastávají úřady vyžadující papežské jmenování, se 
taktéž po dovršení sedmdesáti pěti let zříkají úřadu do rukou Svatého 
otce, který po pečlivém zvážení všech skutečností rozhodne o dalším 
postupu.

Čl.	7. – Představitelé dikastérií Římské kurie, kteří nejsou kardinály 
sekretáři, a biskupové, kteří zastávají další úřady vyžadující papež-
ské jmenování, jsou zbaveni svého pověření po dosažení sedmdesáti 
pěti let; členové po dosažení věku osmdesáti let; ti, kteří díky jinému 
pověření patří do jakéhokoli dikastéria, jsou zbaveni tohoto pověření 
a přestávají být jeho členy.


