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APOŠTOLSKÝ	LIST	MOTU	PROPRIO	 
„UČIT	SE	ODCHÁZENÍ“,	KTERÝM	SE	
UPRAVUJE	ZŘEKNUTÍ	SE	ÚŘADU	

Z	DŮVODU	VĚKU	NOSITELŮ	NĚKTERÝCH	
ÚŘADŮ	JMENOVANÝCH	PAPEŽEM

Při své homilii ke čtení ze Skutků apoštolů (srov. 20,17-27) jsem 
v modlitbě za pastýře prosil, aby se „naučili odcházet“ (srov. Homilie 
při mši svaté v Domě sv. Marty, 30. listopadu 2017). Zakončení určité 
úlohy v církvi od nás vyžaduje novou dispozici, je třeba ho vnímat 
jako součást samotné církevní služby.

Tato vnitřní dispozice je nezbytná v situaci, kdy je třeba se kvůli 
věku připravit na ukončení funkce, jakož i v situaci, kdy se požaduje 
setrvání ve službě na delší období, přestože bylo dovršeno věku se-
dmdesáti pěti let (srov. Proslov k rektorům a žákům papežských kolejí 
a římských konviktů, 12. května 2014).

Kdo se připravuje na odstoupení z úřadu, má se dobře připravit 
před Bohem, oprostit se od touhy po moci a pocitu nepostradatelnos-
ti. Tuto chvíli, která by jinak mohla být bolestná a konfliktní, bude 
moci prožít pokojně a s důvěrou. Kdo opravdově přijme nutnost odejít, 
zároveň v modlitbě pochopí, jak prožít nastávající období. Připraví 
nový životní plán, charakterizovaný, nakolik je možné, disciplínou, 
pokorou, přímluvnou modlitbou, časem věnovaným četbě a ochotou 
poskytovat běžnou pastorační službu.

Pokud je výjimečně biskup požádán, aby naopak ve službě setr-
val delší dobu, má od svých budoucích osobních plánů velkodušně 
upustit. Takovou situaci však nelze pokládat za privilegium či osob-
ní výhru, ani za projev povinné náklonnosti odvozené z přátelství či 
známosti, ani za vděčnost za dosavadní výkonnou službu. Jakékoli 
prodloužení úlohy je odůvodnitelné vždy jen všeobecným dobrem pro 
církev. Tento druh papežského rozhodnutí není úkon automatický, ný-
brž vládní; vyžaduje proto ctnost rozvážnosti. Ta v náležitém rozlišo-
vání napomůže ke správnému rozhodnutí.
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Pro příklad uvedu několik důvodů pro prodloužení úřadu: do-
končení důležitého projektu přínosného pro církev; náležité zajiště-
ní kontinuity důležitých děl; obtíže spojené se složením dikasteria 
na přechodné období; přispění dané osoby v aplikaci důležitých naří-
zení vydaných v daném období Svatým stolcem nebo přijetí nových 
směrnic Magisteria.

V pokynech ze dne 3. listopadu 2014 ohledně demise diecézních 
biskupů a titulářů církevních úřadů jmenovaných papežem, vydaných 
ve formě reskriptu Rescriptum ex audientia po audienci poskytnuté 
státnímu sekretáři kardinálu Pietru Parolinovi, jsem doplnil kanonic-
kou legislativu a provedl několik modifikací. Tyto modifikace v jejich 
rozsahu stvrzuji, s výjimkou těch částí, které jsou explicitně upraveny 
následujícími pokyny.  

Vzhledem k prokázané velkodušné práci a cenným zkušenostem 
těch, kteří po mnohá léta zastávali specifické odpovědné úlohy, ať 
již v místní církvi nebo v římské kurii nebo na papežské nunciatuře, 
jsem si uvědomil, že je nutno aktualizovat některé normy, týkající se 
času a způsobu zřeknutí se úřadu z důvodu dovršení věku. Poté, co 
jsem uskutečnil nezbytné konzultace, považuji za nezbytné postupo-
vat v tomto smyslu:

a.  upřesnit čl. 2 citovaných pokynů Rescriptum ex audientia, tý-
kajících se diecézních biskupů, biskupů-nástupců (koadjutorů) 
a pomocných biskupů (srov. kán. 401–402 CIC a 210–211, 218, 
213 CCEO); 

b.  upravit kanonické normy týkající se zřeknutí se úřadu 
z důvodu dovršení věku u představitelů dikasterií, kteří nejsou 
kardinály, a u vyšších úředníků římské kurie (srov. apoštolská 
konstituce Pastor Bonus, 28. června 1980, článek 5, § 2: AAS 
80 (1988), 860; Regolamento generale della Curia Romana, 
1999, čl. 3; Rescriptum ex audientia, 3. listopadu 2014, čl. 7), 
biskupů zastávajících jiné úřady jmenovaných papežem (srov. 
Rescriputm ex audientia, 3. listopadu 2014, čl. 7) a papežských 
vyslanců (srov. kán. 367 CIC; Regolamento generale della Curia 
Romana, 1999, čl. 8, § 2; Regolamento per le Rappresentanze 
Pontificie, 2003, čl. 20. § 1).
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Tímto motu proprio stanovím:

Čl.	1.	– Při dovršení sedmdesátého pátého roku života jsou diecézní 
a eparchiální biskupové a ti, kdo jsou jim postaveni naroveň dle káno-
nů 381, § 2 CIC a 313 CCEO, dále pomocní biskupové, biskupové-ná-
stupci (koadjutoři) nebo titulární biskupové se zvláštním pastoračním 
pověřením žádáni, aby se zřekli svého úřadu do rukou papeže.

Čl.	2.	– Po dovršení sedmdesáti pěti let věku představitelé dikaste-
rií římské kurie, kteří nejsou kardinály, vyšší úředníci římské kurie 
a biskupové, kteří zastávají jiné úřady podléhající Svatému stolci ipso 
facto, neukončují svou činnost, ale zříkají se úřadu do rukou papeže.

Čl.	3.	– Stejně tak papežští vyslanci neukončují ipso facto službu při 
dovršení sedmdesátého pátého roku věku, ale u této příležitosti se zří-
kají úřadu do rukou papeže.

Čl.	4.	– Výše uvedené zřeknutí se úřadu v článcích 1–3 nabývá účin-
nosti poté, co je přijato papežem, který rozhodne po zvážení všech 
okolností. 

Čl.	5.	– Na rozdíl od všeobecného ustanovení, uvedeného v kánonu 
189, § 3 CIC a 970, § 1 CCEO, ohledně zřeknutí se úřadu, jak je uve-
deno v článcích 1–3, je pověření k úřadu prodlouženo do doby, dokud 
dotyčný neobdrží sdělení o přijetí demise, nebo o prodloužení úřadu 
na dobu určitou či neurčitou.

Nařizuji, aby vše, co je rozhodnuto tímto apoštolským listem ve formě 
motu proprio, bylo dodržováno ve všech částech, navzdory jakékoli 
jiné skutečnosti, byť hodné zvláštní zmínky. Ustanovení bude vydáno 
zveřejněním v deníku „L‘Osservatore Romano“ a vstupuje v platnost 
dnem vydání, následně bude zveřejněno v oficiálním komentáři Acta 
Apostolicae Sedis. 

Dáno v Římě ve Svatém Petru dne 12. února 2018, 
v pátém roce mého pontifikátu.


