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Pius, biskup a sluha sluhov Božích, so schválením posvätného koncilu, pre trvalú spomienku.  

Aby večný pastier a biskup našich duší dal spásnemu vykupiteľskému dielu trvalý stav, rozhodol sa, že 

vybuduje svätú Cirkev, do ktorej by všetci veriaci boli zahrnutí putom jednej viery a jednej lásky akoby do 

domu živého Boha. Preto pred svojím oslávením prosil Otca nielen za apoštolov, ale aj za tých, čo skrze ich 

slovo uveria: aby všetci boli jedno, ako aj Syn a Otec sú jedno1. A ak teda apoštolov, ktorých si vyvolil zo 

sveta, poslal tak, ako aj jeho poslal Otec2, takisto chcel, aby v jeho Cirkvi boli pastieri a učitelia až do 

skončenia sveta3. 

Aby však sám episkopát bol jednotný a nerozdelený a aby celé množstvo veriacich bolo skrze kňazov, 
navzájom spojených, zachované v jednote viery a spoločenstva, preto postavil na čelo ostatných apoštolov 

Petra a ustanovil v ňom večne trvajúci princíp a viditeľný základ tejto dvojnásobnej jednoty (viery a 

spoločenstva). Na jeho stálosti mal byť vybudovaný večný chrám a vysoká, až k nebesiam čnejúca Cirkev sa 

mala týčiť v sile tejto viery.4   

A pretože brány pekelné útočia zo všetkých strán zo dňa na deň s väčšou nenávisťou proti základu Cirkvi, 

ktorý položil Boh, aby ju - keby to bolo možné - vyvrátili, považujeme za nevyhnutné, aby sme so schválením 

posvätného koncilu na ochranu katolíckeho stáda, jeho neporušenosti a vzrastu predložili učenie o 

ustanovení, neprestajnom trvaní a povahe posvätného apoštolského primátu, na ktorom spočíva sila a 

pevnosť celej Cirkvi, všetkým veriacim ako pravdu viery, ktorej sa majú držať, podľa starobylej 

a nemeniteľnej viery celej Cirkvi, a aby sme protikladné bludy, pre Pánovo stádo také zhubné, zavrhli a 

odsúdili. 

 

 

HLAVA 1. Apoštolský primát ustanovený v blahoslavenom Petrovi. 

Učíme teda a vyhlasujeme, že podľa svedectiev evanjelia primát jurisdikcie nad celou Cirkvou 

bezprostredne a priamo sľúbil a udelil Kristus Pán svätému Petrovi apoštolovi, lebo Pán iba Šimona, 

ktorému už predtým povedal „Budeš sa volať Kefas-Skala“5 po jeho vyznaní „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ 

oslovil týmito slávnostnými slovami: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale 

môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné 

brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a 

čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“6  A iba Šimonovi Petrovi udelil Ježiš po svojom vzkriesení 

jurisdikciu najvyššieho pastiera a správcu nad celým jeho stádom slovami: „Pas moje baránky“; „Pas moje 

ovce“7.  

                                                           
1 Jn. 17, 20. 
2 Jn. 20, 21. 
3 Mt. 28, 20. 
4 Lev I., kázeň IV, kap. 2, v deň svojich narodenín 
5 Jn 1, 42 
6 Mt 16, 16 a nasl 
7 Jn 21, 15 a nasl. 
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Tomuto jasnému učeniu Svätého písma, ako ho katolícka Cirkev vždy chápala, zjavne protirečia zhubné 

názory tých, čo prevracajú a popierajú spôsob riadenia, ktorý ustanovil Kristus Pán vo svojej Cirkvi a 

popierajú, že by bol Kristus vystrojil iba Petra pred ostatnými apoštolmi - tak jednotlivo, ako aj všetkých 

pospolu - pravým a vlastným primátom jurisdikcie. (A takisto protirečia učeniu Svätého písma) tí, čo tvrdia, 

že tento primát nebol udelený bezprostredne a priamo svätému Petrovi, ale Cirkvi, a až skrze ňu Petrovi 

ako služobníkovi tej istej Cirkvi.  

Kto teda tvrdí, že svätý apoštol Peter nebol ustanovený Kristom Pánom za prvého spomedzi všetkých 

apoštolov a za hlavu celej bojujúcej Cirkvi, alebo že od toho istého Pána a Ježiša Krista priamo a 

bezprostredne prijal iba čestný primát, nie však primát pravej a vlastnej jurisdikcie, nech je 

exkomunikovaný. 

HLAVA 2. Stále zotrvávanie primátu blahoslaveného Petra v rímskych veľkňazoch. 

Čo však Kristus Pán, Knieža pastierov a najvyšší pastier oviec, vo svätom Petrovi ustanovil na večnú spásu 

a stále dobro Cirkvi, to musí z jeho autority nutne pretrvávať v Cirkvi, ktorá - založená na skale8 - bude stále 

pevne stáť až do skončenia vekov.9 „Nikto nepochybuje, ba všetkým vekom je známe, že svätý a 

najblaženejší Peter, prvý spomedzi apoštolov a hlava a stĺp viery a základ katolíckej Cirkvi, dostal od Pána 

Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa ľudského pokolenia, kľúče od Kráľovstva, a on žije až do tohto času a 

vždy vo svojich nástupcoch“, biskupoch Svätej rímskej stolice, ktorú on sám založil a svojou krvou posvätil 

aj jej predsedá a „vykonáva sudcovskú službu“10 . A tak každý, kto je na tejto Stolici nástupcom Petrovým, 

podľa ustanovenia samého Krista dostáva Petrov primát nad celou Cirkvou. „Zostáva teda ustanovenie 

pravdy a svätý Peter, zotrvával v prijatej sile skaly, nikdy neopustil prevzaté kormidlo Cirkvi.“11   

Preto sa s rímskou Cirkvou „v dôsledku jej vyššieho prvenstva“ vždy „musela nevyhnutne celá Cirkev, t.j. 

všetci veriaci zovšadiaľ, dohodnúť“12, aby sa v tejto Svätej stolici, z ktorej prúdia práva ctihodného 

spoločenstva na všetkých, skĺbili do jedného tela ako údy, ktoré sú spojené s hlavou. Kto teda tvrdí, že svätý 

Peter v primáte nad celou Cirkvou nemá trvalých nástupcov na základe ustanovenia samého Krista Pána 

čiže podľa Božieho práva; alebo že rímsky veľkňaz nie je nástupcom svätého Petra v tomto primáte, nech je 

exkomunikovaný. 

HLAVA 3. Moc a podstata primátu rímskeho veľkňaza. 

Opierajúc sa preto o zjavné svedectvá svätých Písem a nadväzujúc na jasné a zreteľné dekréty našich 

predchodcov, - rímskych veľkňazov, ako aj všeobecných koncilov, obnovujeme definície Florentského 

ekumenického koncilu13, podľa ktorého všetci veriaci v Krista majú veriť, „že Svätá apoštolská stolica a 

rímsky veľkňaz vlastnia primát nad celým zemekruhom a že sám rímsky veľkňaz je nástupcom svätého 

Petra, prvého spomedzi apoštolov, a pravým zástupcom Kristovým, a že je hlavou celej Cirkvi a otcom 

a učiteľom všetkých kresťanov, že jemu bola vo svätom Petrovi od nášho Pána Ježiša Krista odovzdaná plná 

moc pásť, riadiť a spravovať všeobecnú Cirkev, ako to obsahujú akty všeobecných koncilov a posvätné 

kánony.“ 

A preto učíme a vyhlasujeme, že rímska Cirkev podľa Pánovho nariadenia dostala nad všetkými inými 

cirkvami primát riadnej moci a táto moc jurisdikcie rímskeho veľkňaza, ktorá má skutočne biskupskú 

povahu, je bezprostredná. Voči nej sú pastieri, ako aj veriaci, tak jednotlivci, ako aj vcelku, akéhokoľvek 

                                                           
8 gr. petra 
9 porov Mt 7, 25; Lk 6, 48 
10 Efezský koncil 
11 Lev Veľký 
12 Irenej 
13 konc. Flor., zas. VI 
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obradu a hodnosti zaviazaní povinnosťou hierarchickej podriadenosti a opravdivej poslušnosti, a to nielen 

vo veciach, ktoré sa týkajú viery a mravov, ale aj tých, ktoré sa týkajú disciplíny a riadenia Cirkvi, rozšírenej 

po celom zemekruhu. Zachovávajúc túto jednotu s rímskym veľkňazom v spoločenstve a vo vyznávaní tej 

istej viery, Cirkev Kristova je takto jednotným stádom pod jedným najvyšším pastierom.14 Toto je učenie 

katolíckej pravdy, od ktorej sa nemôže nikto odchýliť a chcieť si pritom zachovať vieru a zaistiť spásu. 

Táto moc najvyššieho veľkňaza nijako neprekáža riadnej a bezprostrednej moci biskupskej jurisdikcie, 
ktorou biskupi, ustanovení Duchom Svätým15, nastúpili na miesto apoštolov a ako praví pastieri im 

zvereného stáda každý jeden pasie a riadi svoje stádo. A túto moc najvyšší a všeobecný pastier uznáva, 

upevňuje a bráni, ako to už povedal svätý Gregor Veľký: „Moja česť je cťou všeobecnej Cirkvi. Moja česť je 

pevnou životnou silou mojich bratov. Vtedy som opravdivo uctievaný, keď sa jednotlivcom neupiera česť, 

ktorá im patrí.“16 Ďalej z tejto najvyššej moci rímskeho veľkňaza, ktorou spravuje celú Cirkev, vyplýva, že 

mu prináleží právo, aby sa vo výkone tejto služby slobodne stýkal s pastiermi a stádami celej Cirkvi, aby ich 

tak mohol na ceste spásy poučovať a riadiť. Preto odsudzujeme a zavrhujeme názory tých, čo hovoria, že 

týmto kontaktom medzi najvyššou hlavou a pastiermi stáda možno dovolene zabrániť, alebo že podliehajú 

svetskej moci, a preto tvrdia, že to, čo je Svätou stolicou alebo jej autoritou ustanovené na riadenie Cirkvi, 

nemá účinnosť a platnosť, ak nie je potvrdené súhlasom (placet) svetskej moci. Pretože rímsky veľkňaz 

podľa Božieho práva apoštolského primátu je na čele celej Cirkvi, učíme a aj vyhlasujeme, že je najvyšším 
sudcom17 veriacich a vo všetkých kauzách, patriacich pod cirkevné vyšetrovanie, možno podať rekurz na 

jeho súd.18 O úsudku Apoštolskej stolice však nikto nesmie nanovo rokovať, pretože nad ňu niet vyššej 

autority a nikomu nie je dovolené súdiť jej súd.19 Preto od správnej cesty pravdy zablúdili tí, čo tvrdia, že od 

súdov rímskeho veľkňaza sa možno odvolať na všeobecný koncil ako na autoritu, ktorá by vraj mala byť 

vyššia ako autorita rímskeho veľkňaza.  

Kto teda hovorí, že rímsky veľkňaz má iba službu dozoru alebo usmerňovania, nie však plnú a najvyššiu 

moc jurisdikcie nad celou Cirkvou, a to nielen vo veciach viery a mravov, ale aj v tých, ktoré sa týkajú 

disciplíny a riadenia Cirkvi roztrúsenej po celom zemekruhu; alebo (kto hovorí), že má iba väčší podiel, nie 

však celú plnosť tejto najvyššej moci; alebo že táto jeho moc nie je riadna a bezprostredná či ohľadom 

všetkých jednotlivých cirkví, či ohľadom všetkých a jednotlivých pastierov a veriacich, nech je 

exkomunikovaný. 

HLAVA 4. Neomylný učiteľský úrad rímskeho veľkňaza. 

V tomto apoštolskom primáte, ktorý má rímsky veľkňaz ako nástupca prvého spomedzi apoštolov Petra 

nad celou Cirkvou, je zahrnutá aj najvyššia moc magistéria. Svätá stolica sa toho vždy pridržiavala, trvalý 

úzus Cirkvi to potvrdzuje a ohlásili to aj všeobecné koncily, predovšetkým tie, na ktorých sa stretol Východ 

so Západom v jednote viery a lásky.  

Otcovia Štvrtého konštantinopolského koncilu, kráčajúc po stopách svojich predchodcov, slávnostne 

vyhlásili: „Začiatok spásy je zachovávať pravidlo správnej viery. A pretože výrok nášho Pána Ježiša Krista 

„Ty si Peter a na tejto skale vystavím svoju Cirkev“20 nemôže ostať nesplnený, to čo bolo povedané, 

potvrdzuje výsledok: na Apoštolskej stolici bolo totiž katolícke náboženstvo zachované vždy nedotknuté a 

posvätné učenie sa vždy ohlasovalo. Od jej viery a jej učenia sa nechceme nikdy odlúčiť a dúfame, že sme 

                                                           
14 porov. Jn 10, 16 
15 porov. Sk 20, 28 
16 listy Eulogovi Alexandrin., VIII 29 (30) 
17 Pius VI, Breve Super soliditate, 28.11.1786 
18 z vyznania viery Michaela Paleológa na II. Lyonskom koncile 
19 list Mikuláša I. cisárovi Michaelovi 
20 Mt 16, 18 
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hodní žiť v jednom spoločenstve, ktoré ohlasuje Svätá stolica. V nej má základ úplná a pravá pevnosť 

kresťanského náboženstva.“21  

So schválením Druhého lyonského koncilu Gréci vyznali; „Svätá rímska Cirkev má najvyšší a plný primát a 

vládu nad celou katolíckou Cirkvou. Ona si v pravde a pokore uvedomuje, že tento primát dostala od samého 

Pána vo svätom Petrovi, prvom spomedzi apoštolov a hlave apoštolov, ktorého nástupcom je rímsky 

veľkňaz, s plnosťou moci. A tak ako je ona sama pred všetkými inými zaviazaná obhajovať pravdy viery, aj 

vznikajúce otázky ohľadom viery sa musia rozhodnúť jej súdom.“22 Napokon Florentský koncil vyhlasuje: 

„Rímsky veľkňaz je skutočným nástupcom Krista, je hlavou celej Cirkvi, otcom a učiteľom všetkých 

kresťanov. Jemu je vo svätom Petrovi odovzdaná naším Pánom Ježišom Kristom plná moc pasenia, riadenia 

a spravovania celej Cirkvi.“23  

 Aby splnili túto pastiersku úlohu, naši predchodcovia sa stále neúnavne usilovali, aby sa spásne Kristovo 

učenie rozširovalo medzi všetkými národmi sveta. A s rovnakou starostlivosťou bdeli, aby tam, kde bolo 

prijaté, bolo zachované nedotknuté a čisté. Preto biskupi celého zemekruhu či ako jednotlivci, alebo 

zhromaždení na synodách zachovávali oddávna existujúcu obyčaj cirkví a starobylé pravidlo: o osobitných 
nebezpečenstvách, ktoré vznikli v záležitostiach viery, referovali tejto Apoštolskej stolici, aby sa ujmy na 

viere napravili predovšetkým tam, kde viera nemôže utrpieť nijakú ujmu.24  

Rímski veľkňazi však podľa požiadaviek časových okolností a situácie, zvolaním všeobecných koncilov 

alebo zistením mienky Cirkvi, roztrúsenej po celom zemekruhu, partikulárnymi synodami alebo inými 

prostriedkami, ktoré poskytovala Božia opatera, rozhodli, že sa treba pridržiavať toho, čo s Božou pomocou 

spoznali, že sa zhoduje so Svätým písmom a s apoštolskou tradíciou. Petrovým nástupcom totiž nebol 

prisľúbený Duch Svätý, aby z jeho vnuknutia objavovali nové učenie, lež aby za jeho asistencie od apoštolov 

tradované Zjavenie čiže poklad (depozit) viery sväto ochraňovali a verne vykladali. 

Ich apoštolské učenie všetci ctihodní otcovia prijali a svätí, pravoverní učitelia ho mali v úcte a pridržiavali 

sa ho. Boli pevne presvedčení, že tento prestol svätého Petra zostane navždy uchovaný od akéhokoľvek 

bludu, a to podľa Božieho prisľúbenia, ktoré náš Pán a Vykupiteľ dal prvému spomedzi učeníkov: „Prosil 

som za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“25 Túto charizmu 

pravdy a nikdy nezlyhávajúcej viery udelil Boh Petrovi a jeho nástupcom na tomto prestole, aby túto 

vznešenú úlohu vykonávali pre spásu všetkých, aby celé Kristovo stádo skrze nich bolo odvracané od 

otráveného pokrmu bludu a bolo živené pokrmom nebeskej náuky, aby bola odstránená príležitosť na 

schizmu a aby celá Cirkev bola zachovaná jednotná, spočívajúc na svojom základe, pevná voči bránam pekla. 

Keďže však práve v našom čase, keď je spásne pôsobenie apoštolskej úlohy tak veľmi žiaduce, nie je málo 

tých, čo sa vzpierajú tejto autorite, považujeme za bezpodmienečne potrebné, aby sme primát, ktorý 

jednorodený Syn Boží láskavo spojil s najvyššou pastierskou službou, slávnostne vyhlásili. Vo vernej 

nadväznosti na Tradíciu, zachovávanú od začiatku kresťanskej viery, na slávu Boha, nášho Spasiteľa, na 

povznesenie katolíckeho náboženstva a na spásu kresťanských národov, so schválením posvätného koncilu 

učíme a definujeme ako od Boha zjavenú dogmu:  

Keď rímsky veľkňaz hovorí s najvyššou učiteľskou mocou (ex cathedra), t.j. keď v úlohe pastiera a učiteľa 

všetkých kresťanov so svojou najvyššou apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch, 

ktorého sa má pridržiavať celá Cirkev, vtedy na základe Božej asistencie, ktorá mu bola prisľúbená vo 

svätom Petrovi, vlastní tú neomylnosť, ktorou chcel mať vystrojenú svoju Cirkev Boží Vykupiteľ, keď ona 

                                                           
21 výrok pápeža Hormisda r. 517 
22 z vyznania viery Michaela Paleológa na II. Lyonskom koncile 
23 konc. Flor., zas. IV 
24 sv. Bernard, list 190 
25 Lk 22, 32 
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definuje učenie o viere a mravoch. A preto sú takéto definície rímskeho veľkňaza samy od seba, a nie na 

základe súhlasu Cirkvi, nezmeniteľné. Kto by sa - čo nech Boh odvráti - opovážil protirečiť tejto našej 

definícii, nech je exkomunikovaný. 

 

Zdroj: Dokumenty prvního vatikánského koncilu, Krystal OP. 2011;  

http://a-repko.sk/knihy/1vatikan.htm 
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