Prví kapucíni v Tirolsku a v Bavorsku
Rozširovanie kapucínov do Tirolska a Bavorska má svoj začiatok v Roverete. Mesto
v Južnom Tirolsku sa v r. 1574 obrátilo na panovníka Ferdinanda II. s prosbou smieť
postaviť kláštor benátskym kapucínom. Založenie kláštora sa uskutočnilo v r. 1575.
O desať rokov neskôr k nemu pribudol kláštor v Arcu. Na naliehanie svojej druhej
manželky, Anny Katharíny z Gonzágy-Mantuy, povolal Ferdinand II. od r. 1585
kapucínov ako pôstnych kazateľov na svoj dvor do Innsbrucku. Nadchnutý bratmi
plánoval arcivojvoda teraz postaviť kláštor aj vo svojom sídelnom meste. Tak ako
Milánčania v prípade nemeckého Švajčiarska, tak aj provinciálna kapitula Benátok
vyjadrila odpor voči založeniu kláštora: ležal by vraj príliš vzdialený a k tomu v
chladnom kraji Álp, kde vraj je len ťažko dodržiavať regulu. Aj tu si to vyžadovalo výzvu
pápeža Klementa VIII. Tento poslúchol želanie Ferdinanda a rozkázal rádu uskutočniť
založenie kláštora. Po stavbe kláštora v Innsbrucku (1593) čoskoro nasledovali ďalšie
založené kláštory.
Boli to zväčša duchovné a svetské kniežatá, ktoré volali reformný rád do svojich
sídelných miest, obchodných miest a nábožensky utláčaných oblastí. V r. 1596 sa bratia
usadili v Salzburgu. V r. 1599 sa im postavil kláštor v Bozene. Nový generálny
komisariát čoskoro prekročil hranice Tirolska a založil kláštory v Mníchove (1600) a
Augsburgu (1601). Ako pribudli i príbytky v Brixene (1603) a Rosenheime (1604), mohol
byť nový región rádu na generálnej kapitule v r. 1605 nakoniec povýšený na provinciu.
Táto sa v nasledujúcich siedmich desaťročiach rozšírila na jedenásť diecéz: Augsburg,
Bamberg, Brixen, Chur, Eichstätt, Freising, Passau, Regensburg, Salzburg, Trident a
Würzburg. V r. 1668 mala stará Tirolská provincia 43 obydlí, nepočítajúc rôzne misijné
stanice.
Geografická rozľahlosť provincie a jej personálne obsadenie tlačili už dlhšie na
rozdelenie: počet bratov bol príliš vysoký, vzdialenosti pre členov kapituly príliš veľké.
V r. 1668, v tom istom roku ako susedná Švajčiarská provincia konštituovala svoje
juhonemecké oblasti na novú Predrakúsku provinciu, sa oddelili severné kláštory od
Tirolska, aby v budúcnosti vytvorili vlastnú bavorskú provinciu.1
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