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Prot. N. 1005/69–33518 
 
Vaše Eminence/Excelence, 
 
po uplynutí více než třiceti let od doby, kdy se začaly zkoumat specifické myšlenky a 
zvyklosti vyznávané a uplatňované členy sdružení nazývaného Opus angelorum 
(Engelwerk), považuje Kongregace pro nauku víry za vhodné informovat členy Vaší 
biskupské konference o vývoji v této záležitosti, aby se mohli podle toho co nejvhodněji 
zařídit. 
I.I.I.I. Zmíněné zkoumání bylo zakončeno zveřejněním prvního listu, kterým se 
sdělovala rozhodnutí schválená Sv. otcem 24. září 1983 (AAS 76 [1984], s. 175–
176), a potom dekretem Litteris diei z 6. června 1992 (AAS 84 [1992], s. 805–806). 

Tyto dokumenty v zásadě stanovily, že členové Opus angelorum se při 
prosazování úcty k nejsvětějším andělům mají přizpůsobit církevní nauce a učení 
svatých církevních otců a církevních učitelů a především nemají užívat „jména“ známá 
z domnělých soukromých zjevení, připisovaných paní Gabriele Bitterlichové, ani nemají 
žádným způsobem vyučovat, rozšiřovat či používat myšlenky pocházející z těchto 
domnělých zjevení. Kromě toho byli vyzváni k povinnosti přísně dodržovat všechny 
liturgické normy, především pokud jde o Nejsvětější eucharistii. Dekretem z r. 1992 
bylo provádění těchto opatření svěřeno delegátovi se zvláštními fakultami 
jmenovanému Apoštolským stolcem, který také dostal za úlohu upravit vztahy mezi 
Opus angelorum a Řádem řeholních kanovníků Svatého kříže.  
 Během let, jež od té doby uplynuly, dokázal jmenovaný delegát P. Benoît 
Duroux, OP dokončit jemu svěřené úlohy a dnes lze konstatovat, že Opus angelorum, 
díky poslušnosti projevované jeho členy, žije legálně a pokojně v souladu s církevní 
naukou a s liturgickými a kanonickými normami. Vzhledem k pokročilému věku P. 
Durouxe byl 13. března 2010 jmenován nový delegát P. Daniel Ols, OP, který má 
stejné pravomoci stanovené dekretem z 6. června 1992. 
 Normalizování lze spatřovat především v následujících elementech. 31. května 
2000 schválila tato kongregace formulaci zasvěcení nejsvětějším andělům pro Opus 
angelorum. Dále, na základě pozitivního vyjádření tohoto dikasteria, schválila 
Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života 
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„Stanovy Opus sanctorum angelorum“, v nichž jsou mimo jiné definovány vztahy mezi 
Opus angelorum a Řádem řeholních kanovníků Svatého kříže.  
 Podle těchto stanov je Opus angelorum veřejným sdružením katolické církve 
s právnickou osobou podle kán. 313 CIC; je spojeno s Řádem řeholních kanovníků 
Svatého kříže podle ustanovení kán. 677 § 2 CIC a zařazeno pod vedení zmíněného 
řádu v souladu s kán. 303 CIC. Sestry Svatého kříže pak mají svou konstituci 
schválenou Jeho Excelencí biskupem z Innsbrucku. Nakonec tedy Řád řeholních 
kanovníků Svatého kříže, jehož ústřední vedení bylo 30. října 1993 jmenováno 
Kongregací pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života, mohl 
na začátku roku 2009 zvolit svého generálního představeného a členy generální rady. 
 Jak se dnes ukazuje, je tedy Opus angelorum veřejným církevním sdružením 
odpovídajícím tradiční nauce a směrnicím nejvyšší autority. Rozšiřuje mezi věřícími 
úctu k nejsvětějším andělům, vybízí k modlitbě za kněze, prosazuje lásku ke Kristu 
v jeho utrpení a spojení s ním. Neexistuje proto žádná překážka doktrinálního nebo 
disciplinárního charakteru a místní ordináři mohou toto sdružení přijmout do svých 
diecézí a napomáhat jeho rozvoji. 
II.II.II.II. Naše kongregace však upozorňuje ordináře na skutečnost, že v minulých letech 
určitý počet členů Opus angelorum, mezi nimi i někteří kněží, kteří opustili Řád 
řeholních kanovníků Svatého kříže nebo z něj byli vyloučeni, nepřijal normy vydané 
tímto dikasteriem a přičiňuje se a pracuje pro obnovení toho, co je podle nich 
„autentické Opus angelorum“, tedy hnutí, které vyznává a praktikuje vše, co výše 
zmíněné dokumenty zakázaly. Propagace ve prospěch tohoto mylného hnutí, které je 
mimo církevní kontrolu, se provádí – nakolik je naší kongregaci známo – způsobem 
velmi diskrétním a tváří se, jako by bylo v plném společenství s katolickou církví. 
 Kongregace pro nauku víry tedy vyzývá ordináře k bdělosti vzhledem k 
takovýmto aktivitám rozkladným pro církevní společenství a k tomu, aby je zakázali, 
kdykoli by je ve své diecézi rozpoznali. 
 S důvěrou, že členové biskupské konference, které předsedáte, si vezmou k srdci 
uskutečňování předložených usměrnění, rádi využíváme této příležitosti, abychom Vaši 
Eminenci/Excelenci ujistili o své nejhlubší úctě. 
 
 
 
       kard. WILLIAM LEVADA 
        prefekt 
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