
Kardinali in kardinalski zbor 

 

Kardinalski zbor izvira iz prezbiterija, skupnosti duhovnikov, ki že od prvih stoletij 

krščanstva obstaja v vsaki škofiji in škofu pomaga pri liturgičnih opravilih in 

pastoralnem vodenju. Prav tako je bilo tudi v rimski škofiji, katere škof je hkrati papež  

vesoljne Cerkve. Prezbiterij, ki je obdajal rimskega škofa, mu je bil najprej v pomoč pri 

vodstvu rimske škofije, potem pa tudi v zadevah vesoljne Cerkve. Kardinali so bili sprva 

imenovani iz vrst diakonov, duhovnikov in škofov v Rimu ali okolici (duhovniki 

petindvajsetih naslovov ali cerkva v Rimu, iz sedmih (pozneje štirinajstih) regionalnih 

diakonov, šestih palatinskih diakonov in sedmih škofov iz bližnjih mest).  

Prva omemba kardinalov naj bi segala v čas papeža Aleksandra I. (105–115). Leta 1150 

se je oblikoval kardinalski zbor s kardinalom dekanom na čelu (vloga dekana je 

tradicionalno pripadala škofu iz Ostije) in kardinalom kamerlengom, ki je bil papežev 

gospodarski upravitelj. Od leta 1059 so z uvedbo apostolske konstitucije In nomine 

Domini izključni volivci papeža, od 12. stoletja dalje pa so bili za kardinale imenovani 

tudi prelati s sedežem zunaj Rima. Danes so kardinali, ki živijo v Rimu, vatikanski 

državljani, četudi fizično nimajo svojega bivališča na ozemlju države Vatikan.  

Kardinali imajo izključno pravico in dolžnost voliti novega papeža in so po izročilu 

papeževi svetovalci pri vodenju vesoljne Cerkve. Razdeljeni so na tri redove, in sicer: 

škofovskega, duhovniškega in diakonskega (čeprav so po posvečenju večinoma škofje, 

a trije kardinalski redovi niso vezani na stopnjo posvečenja). Papež kardinale imenuje 

svobodno in po lastni presoji. Izbere jih med duhovniki in škofi (prim. kan. 351, § 1 

ZCP). Predsednik kardinalskega zbora je kardinal dekan, v primeru njegove odsotnosti 

kardinal prodekan. Kardinali kot zbor sodelujejo s papežem na rednih ali izrednih 

konzistorijih (prim. kan. 353 ZCP). V primeru, da vodijo različne dikasterije rimske kurije 

ali urade vatikanske države, so povabljeni, da ob dopolnitvi 75. leta starosti papežu 

predložijo odpoved službi. 

V apostolski konstituciji Universi Dominici gregis, ki jo je leta 1996 izdal papež Janez 

Pavel II. in določa pravila za volitve novega papeža, je zgornja meja števila kardinalov 

volivcev 120. To število papež lahko kot vrhovni voditelj Katoliške Cerkve po lastni 

presoji tudi prekorači. Volilno pravico ima trenutno 117 kardinalov, kardinalski zbor pa 

skupno šteje 208 članov. 

Papež Benedikt XVI. je na petih konzistorijih imenoval 90 novih kardinalov, med 

katerimi je kardinalski naziv prejel tudi naš rojak, nj. eminenca kardinal Franc Rode. 
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Z izpraznitvijo apostolskega sedeža ugasnejo službe predstojnikom dikasterijev rimske 

kurije, razen: 

 kardinalu kamerlengu,  

 kardinalu velikemu penitenciariju,  

 kardinalu generalnemu vikarju za rimsko škofijo, 

 kardinalu nadduhovniku vatikanske bazilike in  

 generalnemu vikarju vatikanske države. 

 

Volitve papežev (konklave) in papeži skozi stoletja 

 

Rimskega škofa so sprva, podobno kot ostale škofe v antiki, volili tako duhovniki kot pri 

volitvah navzoči verniki in to javno, največkrat kar z aklamacijo. Z rastjo pomena in 

vloge rimskega škofa, ki si je sčasoma nadel častne naslove: Veliki duhovnik, Kristusov 

namestnik, Naslednik apostola Petra, Služabnik Božjih služabnikov, Patriarh zahoda …, 

se je povečal tudi poskus svetne oblasti, da bi papeški prestol zasedel njihov izbrani 

kandidat, preko katerega bi lahko usmerjali papeško politiko. V 6. in 7. stol. so bili to 

bizantinski cesarji, v 9. stol. nemški vladarji, v novem veku pa predvsem španski, 

francoski in habsburški vladarji. Posegi svetne oblasti v volitve papežev so povzročali 

zmedo in negotovost med kardinali in povzročili, zlasti v srednjem veku, včasih 

nerazumno dolga obdobja, ko je bil Sveti sedež brez papeža (t. im. sedis vakanca), 

nekajkrat pa tudi nasilno odstavitev postavno izvoljenega papeža in postavitev 

protipapeža. 

Lateranska sinoda je leta 769 določila, da imajo pravico voliti papeža samo kleriki. 

Papež Nikolaj II. je nato leta 1059 to pravico pridržal kardinalom; papež Aleksander III. 

pa je po turbulentnem obdobju spora s cesarjem Friderikom II. Barbarosa in kar štirih 

protipapežev, na tretjem lateranskem koncilu leta 1179 določil, da je za veljavno 

izvolitev papeža potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih kardinalov volivcev. 

Nova pravila za volitve papeža je na II. lyonskem koncilu leta 1274 določil papež Gregor 

X. in so v bistvenih potezah ostala v veljavi do danes. Konstitucija Ubi periculum je 

določala, da v kuriji navzoči kardinali po papeževi smrti čakajo na odsotne kardinale 

največ 10 dni. V času volitev je vsak stik z zunanjim svetom strogo prepovedan. Da bi 

kar se da onemogočil predolgo sedis vakanco, je papež določil, da v času volitev papeža 

kardinali niso upravičeni do svojih rednih dohodkov, po vsakem neuspešnem dnevu 

volitev pa se kardinalom omeji tudi hrana. Papež Hadrijan je dve leti kasneje (1276) ta 



stroga določila preklical, ponovno pa sta jih leta 1294 potrdila papeža Celestin V., ki je 

vladal vsega nekaj več kot 5 mesecev in njegov naslednik Bonifacij VIII. (1294–1303). 

Najdaljša, nekaj več kot tri leta trajajoča sedis vakanca po smrti papeža Klemena IV. 29. 

novembra leta 1268, se je končala pravzaprav spektakularno. Naveličani meščani 

Viterba, kjer je potekal konklave, so kardinalom najprej zmanjševali obroke hrane, 

tako, da so na koncu prejemali samo še kruh in vodo ter zastražili palačo, da hrane ni 

bilo mogoče dostaviti od zunaj. In ko tudi to ni pomagalo, da bi kardinali premostili 

svoja nesoglasja, so preprosto odkrili streho na palači, kjer so zasedali kardinali, ki so 

končno za papeža 1. septembra leta 1271 izvolili Gregorja X. Ker je bil za papeža 

izvoljen Teobaldo Visconti, sicer arhidiakon v Lütichu, takrat na romanju v Palestini, je 

svojo službo skupaj s kronanjem v Rimu prevzel šele 27. marca leta 1272.  

Najkrajša sedis vakanca pa je bila po smrti papeža Honorija III. Kardinali so se namreč 

zbrali k volitvam takoj naslednji dan po papeževi smrti (umrl 18. marca 1227) in že pri 

prvih volitvah še isti dan za papeža izvolili kardinala De Segni, ki si je privzel ime Gregor 

IX. (1227–1241). 

Kljub temu je konklave po smrti Benedikta XI. (7. julija 1304) ponovno trajal kar 11 

mesecev. Neenotni kardinali so se končno odločili za kompromis in 5. junija leta 1305 

izvolili za papeža nadškofa De Gotha iz Bordeauxa, ki si je privzel ime Klemen XI. Na 

presenečenje vseh, se novi papež ni odpravil v Rim, ampak se je po nekaj mesečnem 

potovanju po Franciji ustalil v Avignonu. V Rim se je vrnil šele papež Gregor XI. leta 

1376. Po njegovi smrti naslednje leto italijanski kardinali niso čakali na prihod 

francoskih, ampak so na hitro izvolili za papeža nadškofa iz Barija, ki si je privzel ime 

Urban VI. Po svojem prihodu so francoski kardinali, ki se jim je pridružilo nekaj 

italijanskih, nezadovoljnih z izvolitvijo Urbana VI., razglasilo Urbanovo izvolitev za 

papeža za neveljavno. Prevratniki so se umaknili v Fondi, kjer so izvolili protipapeža 

Klemena VII., ki se je nato s svojimi somišljeniki umaknil v Avignon. Cerkvi sta tako do 

leta 1409 vladala dva papeža. V želji, da bi ponovno zedinili Cerkev, so se na koncilu v 

Pisi sestali kardinali obeh strani in leta 1409 odstavili tako rimskega kot avignonskega 

papeža in za novega izvolili Aleksandra V. Ker rimski in avignonski papež koncila v Pisi 

nista priznala in se posledično svojemu naslovu nista odpovedala, so do leta 1417, ko 

so na koncilu v Konstanci dosegli sporazum, vladali kar trije papeži. Leta 1417 je z 

izvolitvijo Martina V. prišlo do ponovne edinosti v Cerkvi. 

Volitve papeža so navadno potekale v kraju, kjer je papež umrl, od 16. stol. dalje 

večinoma v Rimu in sicer do leta 1870 v papeški palači na Kvirinalu, od leta 1878 dalje 

pa v Sikstinski kapeli v Vatikanu. Ker so leta 1798 Francozi zasedli Rim, razglasili rimsko 

republiko in papeža Pija VI. odpeljali v ujetništvo v Valence, kjer je naslednje leto (29. 



avgusta 1799) umrl, so se kardinali zbrali k volitvam na otoku S. Giorgio v Benetkah in 

14. marca 1800 za papeža izvolili kardinala Chiaramonitija, ki si je prevzel ime Pij VII. 

Posebno papeško pokrivalo je izpričano proti koncu 4. stoletja. Z enojno krono je bil 

verjetno prvič kronan papež Nikolaj I. leta 858, papež Bonifacij VIII. je leta 1294 tej 

dodal še drugo in končno papež Klemen V. leta 1305 še tretjo krono, kot simbol trojne 

papeške oblasti (učiteljske, pastirske in duhovniške). Kronanje s trojno krono (tiara) je 

ostalo v veljavi do papeža Janeza Pavla I., ki je leta 1978 kronanje s tiaro (ki jo je pri 

slovesnostih prenehal uporabljati že njegov prednik Pavel VI.) odklonil, papež Benedikt 

XVI. pa jo je odstranil tudi iz papeškega grba. 

Prvi, ki je po izvolitvi za papeža spremenil svoje ime, je bil leta 533 izvoljeni Janez II., 

ker je menil, da se njegovo krstno ime Mercurius za papeža ne spodobi. Sprememba 

imena novoizvoljenega papeža je prišla splošno v veljavo od papeža Janeza XII. leta 955 

dalje. 

Volilni lističi so prvič izpričani leta 1406 pri izvolitvi papeža Gregorja XII. Po izvolitvi so 

volilne lističe zažgali. Od leta 1903 neizvolitev papež naznanijo na trgu sv. Petra 

zbranim vernikom s črnim (volilnim lističem so dodali mokro slamo) in izvolitev z belim 

dimom iz Sikstinske kapele. Ker je prišlo pri izvolitvi papeža Janeza Pavla II. leta 1978 v 

začetku do negotovosti, ali je dim bel ali črn, je papež Janez Pavel II. določil, da se 

volilnim lističem doda posebna kapsula s kemičnim sredstvom, ki povzroči črn oziroma 

bel dim, po izvolitvi pa istočasno z belim dimom zazvonijo tudi zvonovi vatikanske 

bazilike, da o izvolitvi ne bi bilo nobenega dvoma. 

 

Konklave – volitve novega papeža 

 

Konklave se bo po sporočilu Tiskovnega urada Svetega sedeža začel v torek, 12. marca 

2013, z dopoldansko mašo Pro Eligendo Papa, popoldne pa bodo kardinali začeli z 

volitvami. 

Volitve novega papeža ali konklave je postopek, kjer kardinali zbrani v sikstinski kapeli 

s tajnim glasovanjem izvolijo novega rimskega škofa in pastirja vesoljne Cerkve. Sam 

postopek urejajo trije temeljni dokumenti: apostolska konstitucija papeža Janeza Pavla 

II. Universi Dominici Gregis iz leta 1996 in dva motu proprija papeža Benedikta XVI. De 

Aliquibus Mutationibus In Normis De Electione Romani Pontificis iz leta 2007 ter motu 

proprio Normas nonnullas z dne 22. februarja 2013. 
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Prvi motu proprij papeža Benedikta XVI. je spremenil 75. odstavek prvotne apostolske 

konstitucije, zato so edini način volitev novega papeža tajne volitve v pravem pomenu 

besede, izbira papeža per inspirationem ali per compromissum pa nista več možni. S 

tem dokumentom je papež uvedel tudi potrebno dvotretjinsko večino za izvolitev 

novega papeža. Če po 34. krogih glasovanj kardinali ne izvolijo papeža, morajo voliti 

med dvema kandidatoma, ki sta v zadnjem krogu prejela največ glasov. Ta dva nimata 

volilne pravice. 

Motu proprij, ki ga je papež Benedikt XVI. izdal februarja letos z naslovom Normas 

nonnullas, pa izpostavlja predvsem dolžnost kardinalov, da volijo novega papeža. To 

pomeni, da udeležba v konklavu ni samo pravica ali privilegij, ampak predvsem 

dolžnost kardinalov. Smo v primeru, da je kdo od volivcev oviran iz resnih razlogov, se 

lahko odpove sodelovanju v konklavu. Dokument dopušča, da se kardinali, zbrani v 

Rimu na t. i. splošnih kongregacijah, lahko odločijo o datumu začetka volitev pred 15. 

dnem od nastopa sede vacante, kakor sicer to določa apostolska konstitucija Universi 

Dominici Gregis. Letošnji motu proprij v pripravljalno in sklepno fazo konklava uvaja 

prisotnost nekaterih liturgičnih sodelavcev. Ti so zadolženi za pomoč pri razdelitvi 

lističev in pripravo zapisnika ob izvolitvi papeža ter njegovem sprejemu službe. V času 

poteka volitev morajo zapustiti sikstinsko kapelo. 

Z odstopom ali smrtjo papeža nastopi Apostolica sedes vacans (sede vacante), ko je 

apostolski sedež izpraznjen. S tem prenehajo funkcije vsem prefektom kongregacij, 

predsednikom papeških svetov in drugim članom rimske kurije.  

Funkcija ne ugasne naslednjim osebam:  

 kamerlengu, 

 vicekamerlengu, 

 velikemu penitenciariju Apostolske penitenciarije,  

 generalnemu vikarju mesta Vatikan, 

 generalnemu vikarju za mesto Rim, 

 papeškemu miloščinarju, 

 sekretarjem dikasterijev rimske kurije ter drugim uradnikom. 

V času sede vacante imajo posebne naloge in zadolžitve kardinal kamerleng ter vice 

kamerleng, papeški liturgični ceremonier, prefekt papeške hiše, kancler apostolske 

kamere ter dekan kardinalskega zbora. Med potekom konklava imajo poleg kardinalov 

elektorjev nekatere naloge tudi kardinal kamerleng ter vice kamerleng, sekretar 

kardinalskega zbora, papeški liturgični ceremonier in predstavniki kardinalskih redov: 

najstarejši kardinal-škof, najstarejši kardinal-duhovnik in najstarejši kardinal-diakon. 
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Slednji ima nalogo, da ob izvolitvi novega papeža z lože bazilike sv. Petra oznani ime 

novega papeža. 

 

Potek konklava 

 

Ob izpraznitvi apostolskega sedeža nastopi t. i. Sede vacante, zato imajo kardinali, ki 

na dan izpraznitve sedeža apostola Petra niso dopolnili 80 let, pravico in dolžnost 

izvoliti novega papeža. Volitve se začnejo od 15 do 20 dni po smrti (ali odstopu) papeža, 

razen če kardinali na posvetovalnih kongregacijah pred konklavom določijo drugače. 

Kardinali volivci, ki sicer stanujejo v Domu sv. Marte v Vatikanu, so med glasovanji 

zaprti (cum clave) v sikstinski kapeli. S tem jim je onemogočen vsak stik z zunanjim 

okoljem in možnost vplivanja na izid glasovanja. Ko vsi vstopijo v kapelo, zadnji kardinal 

zapre in zaklene vrata. Čeprav so v zadnjih stoletjih na mesto papeža vedno izvolili 

enega od kardinalov, pravilo določa samo, da mora biti kandidat krščen in neporočen 

moški, ki ga ne ovirajo Božji ali cerkveni zadržki. 

Za izvolitev kandidata se morata izreči dve tretjini prisotnih kardinalov volivcev, če pa 

število ne bi bilo deljivo s tri, sta za izvolitev potrebni dve tretjini in en glas. V kolikor 

kardinali papeža ne izvolijo po 34. krogih glasovanj (skrutinijih), volitve potekajo samo 

med dvema kandidatoma, ki sta v zadnjem krogu glasovanj prejela največ glasov; ta 

dva nimata glasovalne pravice, prav tako pa mora za izvolitev eden od njiju zbrati 

dvotretjinsko večino. Ob koncu vsakega glasovanja lističe zvežejo in jih sežgejo v peči, 

pri čemer dodajo snov, ki ustrezno obarva dim. Če glasovanje ni bilo uspešno, se iz 

dimnika pokadi črn dim, če pa je bilo uspešno in je bil papež torej izvoljen, pa bel dim.  

Papež Gregorij XV. (1621–1623) je leta 1621 uvedel tajnost glasovanja, da na izbiro ne 

bi vplivale osebne okoliščine, ampak samo svobodna volja in lastna vest. Volivci morajo 

s spremenjeno pisavo na pravokoten listič zapisati ime izbranega kandidata, ki ga 

oddajo v skrinjico na oltarju v kapeli. Ko kandidat doseže dve tretjini glasov, ga dekan 

kardinalskega zbora ali tisti, ki ga v konklavu nadomešča, vpraša ali sprejme izvolitev in 

kako se bo imenoval. Novoizvoljeni papež si nadene bel talar in ostale papeške 

paramente, nato pa mu kardinali izkažejo spoštovanje. 

Na glavni loži bazilike sv. Petra kardinal protodiakon naznani ime novega papeža 

(Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam) ter sporoči ime novega papeža, 

ki mestu in svetu podeli svoj prvi blagoslov. 

 



Kratka zgodovina volitev papeža 

 

Izraz konklave označuje tako zbor kardinalov, ki so na dan prenehanja službe papeža 

mlajši od 80 let, zbranih za izvolitev novega rimskega škofa, kot tudi kraj volitev.  

V prvih stoletjih so papeža – rimskega škofa – tako kot ostale škofe – izvolili verniki in 

duhovniki tiste škofije. V 4. stoletju je po praksi, uvedeni na koncilu v Niceji (l. 325), 

papeža volila samo duhovščina, ljudstvo pa je imelo nalogo, da ga je potrdilo in dodalo 

svoj pristanek. V naslednjih stoletjih je moral novoizvoljeni papež dobiti cesarsko 

potrditev, kar je trajalo do prvega lateranskega koncila leta 1123, kjer so izločili 

cesarsko vmešavanje v volitve papeža; leta 769 pa so iz volitev ali potrjevanja novega 

rimskega škofa izločili laike. Papež Nikolaj II. (1059–1061) je leta 1059 uvedel, da 

novega papeža volijo samo kardinali, normo pa je uzakonil papež Aleksander III. (1159–

1181) leta 1179, ko je ukinil cesarske privilegije ter določil, da kardinalski zbor izbira 

novega papeža z dvotretjinsko večino glasov prisotnih. 

To določilo je v 13. stoletju privedlo do nekaj dogodkov, ko je bila Cerkev brez papeža 

skoraj tri leta. Tako so na primer ob smrti papeža Klemena IV. (1268) po 18 mesecih 

neuspešnih volitev kardinale zaprli v papeško palačo v mestu Viterbo v Italiji in jih ob 

zmanjševanju količine hrane prisilili k izvolitvi novega Petrovega naslednika. V Viterbu 

so po skoraj treh letih izpraznjenega sedeža izvolili papeža Gregorija X. (1271–1276), ki 

je leta 1274 izdal apostolsko konstitucijo Ubi periculum, s katero je ob volitvah papeža 

uvedel zaprtje kardinalov s ključem (cum clave). Konstitucija je tudi uvedla nekatere 

norme, ki so še danes v veljavi: prepoved komuniciranja kardinalov z zunanjim svetom 

ter obveza, da so vsi kardinali zbrani na enem mestu. Rezultat strogih določil 

apostolske konstitucije privede že na volitvah naslednika Gregorija X. do bliskovite 

izvolitve papeža Inocenca V. (1276), saj je konklave trajal samo en dan.  

V 20. stoletju so papeži norme konklava dopolnili s strožjimi določili, kot so: popolna 

prepoved vmešavanja laikov v volitve, okrepitev molčečnosti na glasovanju tudi na 

obdobje po konklavu in na vse, kar se nanaša na same volitve, starostna meja 80 let 

kardinalov volivcev na dan papeževe smrti (ali odstopa), razširitev zbora kardinalov 

elektorjev na 120 ter določila glede izpraznjenega sedeža (Sede vacante). 

Danes postopek volitev novega rimskega škofa urejajo citirani dokumenti Universi 

Dominici Gregis iz leta 1996, motu proprij De Aliquibus Mutationibus In Normis De 

Electione Romani Pontificis iz leta 2007 ter motu proprij Normas nonnullas iz leta 2013. 

Liturgično obliko določa Ordo rituum conclavis. 

http://www.newadvent.org/cathen/04192a.htm


Na dan 28. februarja 2013 je imelo glasovalno pravico 117 kardinalov, med njimi je tudi 

Slovenec kard. Franc Rodé. Preostalih 92 kardinalov, ki sestavlja kardinalski zbor, nima 

več glasovalne pravice, ker so že dopolnili 80 let starosti. 

 

Jezikovno pojasnilo 

 

Papež Benedikt XVI. je z odpovedjo službi naslednika apostola Petra postal »emeritus«. 

Ker izraz nekdanji podaja samo vidik časa (od prej), je bolj primeren zaslužni, kjer je v 

ospredju vidik zaslug: npr. ta človek je nekaj naredil, to je njegova zasluga. 

Čas, ki teče po odstopu ali smrti papeža do izvolitve novega, označujemo z izrazom 

»sedis vacantia« (db. sedeža praznost). Če bi to poslovenili, bi to bila sedisvakanca 

(npr. med sedisvakanco so kardinali ...). Kadar pa se kaj zgodi, je to v absolutnem 

ablativu »sede vacante« (db. z izpraznjenim sedežem oz. ko je sedež prazen). 

 


