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Omnibus Christi fidelibus presentia visuris in 

perpetuum. 

P. marchio Morawie, salutem in Christo. 

Quoniam morte cogente regna mutantur et potestates, 

iura etiam et sollicitudines in diversas transformantur 

personas, ne de antecessorum facto apud posteros 

dubitetur, necesse est, ut ipsis posteris fidem faciant 

scriptorum fidelium auctoritates. 

Quocirca scripto presenti et sigillo universitati vestre 

fideliter innotescimus et perpetum memorie 

commendamus, quia ius patronatus ecclesie de Mohiln 

perpetum iure et integro, quo nos illud hactenus 

possedimus, contulimus M. abbatisse et conventui 

ecclesie in Ozlawan, cisterciensis ordinis, volentes et 

constanter sub obtentu gracie nostre singulis et omnibus 

precipientes, ut sicut nobis ita per omnia dictis 

abbatisse et conventui presentes et posteri respondent et 

obaudiant de omni iure, quo hactenus nobis est 

responsum, et quicquid in ecclesia dicta ordinandum 

duxerint, hoc ratum ab omnibus inviolabiliter habeatur.  

Datum anno gracie MCCXXX quarto. 

Testes: dominus episcopus Olomucensis, Wrsso de 

Znoym, Hartliebus, Woco camerarius, Woitech filius 

Stephani de Medlo, Hrut, Hylarius notarius, Cunradus 

scriba et omnes curiales curie et alii quam plures. 

Všem Kristu věrným, kteří toto uvidí, pro vždy 

[oznamuji]. 

P. markrabě moravský zdraví v Kristu.  

Jelikož smrt působí změnu vlády, úřadů a práva, 

také rozličné nové starostlivé osoby pochybují o 

činech předchůdců, je potřebné, aby nástupci 

mohli vycházet z hodnověrně zaznamenaných 

ustanovení. 

Proto Vám popravdě touto listinou a všeobecnou 

pečetí oznamujeme a věčné paměti svěřujeme, že 

patronátní právo věčného práva kostela v Mohelně 

se vším, co jsme tam posud drželi, předáváme 

M. abatyši a konventu kostela cisterciáckého řádu 

v Oslavanech, stanovujeme, aby jednotlivé i 

veškeré napřed uvedené kostel přijal se všemi 

odpovídajícími právy, která se až dosud shodovala 

s našimi, chtěje, aby pod ochranou Naší milosti za 

ně trvale odpovídala uvedená současná a všechny 

následující abatyše a konventy; toto nechť je to od 

všech svatosvatě dodržováno. 

Dáno roku milosti 1234. 

Svědci: pan olomoucký biskup, Vršo ze Znojma, 

Hartlib, komorník Vok, Vojtěch syn Štepána z 

Medlova, Hrut, notář Hilarius, písař Konrád, 

všichni dvořané dvora a mnozí další. 

 

 


