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R., dei gracia Olomucensis episcopus, omnibus 

Christi fidelibus hanc paginam inspecturis 

salutem in Domino. 

Noverit universitas vestra, quod P. illustris 

princeps, marchio Morauie, ius patronatus 

ecclesie de Mohuln pro honore dei et goriose 

virginis Marie, matris eius, perpetuo iure et 

integro, quo illud hactenus possedit contulit M. 

abbatisse et conventui ecclesie in Ozlawan, 

cisterciensis ordinis, supplicando nobis 

humiliter et devote, quatinus eidem monasterio 

spiritualia cum omni iure de predicta ecclesia 

concederemus. 

Quod ad peticionem illustris principis 

marchionis Moravie et pro devocione et 

oracionibus dominarum de Ozla libenter 

fecimus; hoc statuentes et confirmantes, quod 

de omnibus proventibus et appendiciis ecclesie 

memorate prefatis abbatisse et conventui 

respondeatur, hoc excepto, quod plebano, qui 

per predictam abbatissam et conventum fuerit 

institutus in eadem, de prebenda provideatur 

per prefatas abbatisam et coventum ad ipsius 

sustentionem, ut possit diocesano loci et 

erchidiacono, qui pro tempore fuerint, solvere 

iura sua. 

Omnes autem, qui hanc nostram 

confirmacionem seu ipsam ecclesiam aut eius 

dotem invaserint, excommunicamus, ipsos 

tradentes sathane in interitum, usque redierint 

ad penitenciam et emendam. 

Datum in Modriz anno gracie MCCXXXIIII, 

VII Kalendas septembris, presentibus 

Woccone camerario, Hartliebo burgravio 

Znoimensi, Arnolpho Trebecensi et Ottone 

Lutomislensi abbatibus, Nicholao archidiacono 

Brunensi, Conrado notario Brunnensi et aliis 

quam pluribus. 

R[obert], z boží milosti olomoucký biskup, 

pozdravuje v Pánu všechny Kristu věrné, kteří 

tento list uvidí. 

Stalo se vaším novým všeobecným vlastnic-

tvím, že pro slávu Boha a slavné Panny Marie, 

jeho matky, předal P[řemysl] osvícený kníže, 

markrabě moravský, abatyši M. a konventu 

kostela cisterciáckého řádu v Oslavanech pat-

ronátní právo kostela v Mohelně věčného prá-

va a všechno, co tam posud držel, žádaje nás 

poníženě a zbožně, aby na duchovní kláštera 

mohla přejít všechna práva k řečenému koste-

lu. 

Proto na žádost osvíceného knížete, markrabě-

te moravského a pro zbožnost a pro modlící se 

paní v Oslavanech, jsme svobodně rozhodli; 

ustanovujíce a potvrzujíce, to, aby ze všech 

úspěchů a ocenění napřed vzpomenutého kos-

tela se abatyše a konventy zodpovídaly; dále 

žádám, aby kněz, který byl ustanoven dříve 

řečenou abatyší a konventem, z požitků dříve 

řečené abatyši a konventu přispíval na její po-

třeby a aby místní biskup nebo arcijáhen, který 

v tom čase bude činný, svá práva nemusel 

uplatňovat. 

Všechny potom, kteří by toto naše potvrzení 

nebo vlastní kostel či jeho dary narušovali, 

vylučujeme z církve, až do jejich hluboké ná-

pravy a návratu na správnou cestu stanem mo-

hou být odtahováni do podsvětí. 

Dáno v Modřicích milostivého roku 1234, 

sedmý den před zářijovými Kalendami za pří-

tomnosti komorníka Voka, znojemského pur-

krabí Hartleba, třebíčského opata Arnolda, 

litomyšlského opata Oty, arcijáhna brněnského 

Mikuláše, notáře Konráda a dalších mnohých. 



 


