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Pavol, biskup, služobník služobníkov Božích.  

Na večnú pamiatku.  

Úvod  

Na základe Apoštolského úradu, ktorý je Nám od Boha zverený, hoci bez Našich dostatočných zásluh, 

dolieha na Nás všeobecná starosť o stádo Pána. Preto sme povinní, aby sme pre vaše verné opatrovanie a 

spásne vedenie po vzore pozorného pastiera, stále bdeli a aby sme veľmi starostlivo urobili také opatrenia, 

aby v tejto dobe tí, ktorí sa v dôsledku hriechu stále neviazanejšie opierajú o svoju vlastnú múdrosť a stále 

osudnejšie sa v miere väčšej než obvykle, dvíhajú proti zachovávaniu pravej viery a navyše pomocou povery 

a vymysleného prekrúcania komolia zmysel svätého písma a snažia sa roztrhnúť jednotu svätej Cirkvi 

katolíckej ako nezošité rúcho Pána; aby teda tí ktorí pohŕdajú tým, aby boli učeníkmi pravdy, boli od stáda 

Kristovho zahnaní a aby sa mylné učenie nemohlo ďalej šíriť.  

1. So zreteľom na túto tak ťažkú a veľmi nebezpečnú záležitosť má rímsky veľkňaz, ktorý je zástupcom 

Božím a námestníkom Ježiša Krista na zemi, nad národmi aj ríšami neobmedzenú právomoc a súdi všetkých, 

bez toho aby sám na tomto svete podliehal nejakému súdu; avšak smie sa mu odporovať, ak sa zistí, že sa 

odchýlil od viery. Čím väčšie je však toto nebezpečenstvo, ktoré na seba teraz priťahuje pozornosť, tým 

úplnejšie a starostlivejšie sa musí dbať na to, aby žiadni falošní proroci alebo iné osoby, ktoré majú svetskú 

moc, nezaplietli poľutovaniahodným spôsobom do svojich sietí duše prostých ľudí a nestiahli so sebou do 

skazy a do záhuby večného zatratenia mnoho ľudí, ktorí sú v duchovných i svetských veciach zverení ich 

starostlivosti a vedeniu. Nikdy nesmie dôjsť k tomu, aby sme ohavnosť spustošenia, ako predpovedá sv. 

prorok Daniel, niekedy videli na svätom mieste. Preto túžime po tom, ak tak môžeme s pomocou Božou 

urobiť, mocou Nášho pastierskeho úradu, aby sme líšky, ktoré sa usilujú spustošiť vinicu Pánovu, pochytali 

a vlkov, ktorí sa snažia napadnúť stádo Pána, zahnali ďaleko od ovčinca, aby sme neboli ako nemí psi, 

nemohúci štekať, ani aby sme nezahynuli so zlými nájomcami a neboli porovnávaní so zlým správcom.  

2. Po zrelej úvahe s Našimi ctihodnými bratmi, totiž s kardinálmi svätej Cirkvi rímskej, schvaľujeme a 
obnovujeme na ich radu a s ich jednomyseľným súhlasom vcelku aj jednotlivo, každý článok exkomunikácie, 

suspenzie, interdiktu, zbavenia úradu a všetky ostatné odsúdenia, cenzúry a tresty, ktoré boli všetkými 

Našimi predchodcami na takéto (prípady) uvalené;  ďalej tie, ktoré boli stanovené mimosúdnymi listami či 

už boli prijaté Božou Cirkvou na posvätných snemoch alebo boli niekedy uvalené, či zverejnené nariadením 

a ustanovením svätých Otcov, či posvätnými výnosmi, predpismi a apoštolskými kánonmi proti bludárom a 

rozkolníkom - tieto, tak natrvalo ustanovujeme, musia byť zachovávané alebo musia znovu nadobudnúť 

účinnosť, ak snáď v účinnosti nie sú a v účinnosti musia zostať.  Chceme a deklarujeme, že vyššie uvedené 

vety, odsúdenia a tresty budú bez výnimky uvalené na každého, kto spadá do uvedených kategórií: 

(I.) Každý o kom sa pred týmto dátumom zistilo, že sa odchýlil od katolíckej viery, alebo sa dostal do 

akéhokoľvek bludu, alebo sa dostal do rozkolu, či taký vyvolal alebo sa takým previnil buď jedným alebo 

oboma z nich, alebo kto sa priznal, že vykonal niektorú z týchto vecí alebo kto bol odsúdený za to, že vykonal 

niektorú z týchto vecí; 

(II.) Každý, kto (čo Boh nech vo svojom milosrdenstve a dobrotivosti od všetkých odvráti), sa v budúcnosti 

tak odchýli alebo upadne do bludu, alebo vyvolá schizmu, alebo vyprovokuje alebo spácha jeden alebo 
obidva z nich; 

(III.) Každý, kto bude odhalený, že sa takto odchýlil, padol, vyvolal, vyprovokoval dopustil sa, alebo kto sa 

priznal, že urobil niektorú z týchto vecí, alebo kto bude odsúdený za to, že vykonal niektorú z týchto vecí. 
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Ustanovujeme, že tieto sankcie navyše znášajú všetci členovia týchto kategórií, bez ohľadu na ich stav, 

milosť, stupeň hodnosti i významnej dôstojnosti, a to aj keby boli nositeľmi hodnosti biskupskej či 

arcibiskupskej alebo boli patriarchami, primasmi či mali inú vyššiu cirkevnú hodnosť, aj keby boli 

kardinálmi alebo legátmi Apoštolskej stolice, kdekoľvek na zemi, trvalo alebo dočasne; že všetci prepadajú 

vyššie uvedeným odsúdeniam, cenzúram a trestom. To isté platí pre svetskú autoritu grófov, barónov, 

markgróf, vojvodov, kráľov či cisárov a vôbec tých,  ktorí vynikajú vyššou hodnosťou.  

3. Avšak považujeme za vhodné, aby tí, ktorí neopúšťajú zlé skutky z lásky ku cnosti, boli od nich odradení 

bázňou pred trestom.  Biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, primasovia, kardináli, legáti, grófi, markgrófovia, 

vojvodovia, králi a cisári, ktorí iných poučujú, a preto iným musia dávať dobrý príklad zotrvania vo svätej 

Cirkvi katolíckej;  majú väčšiu vinu ako ostatní, pretože ničia nielen seba samých, ale aj mnohých ďalších 

ľudí, ktorí sú v duchovných i svetských veciach zverení ich starostlivosti a vedeniu, alebo inak sú im 

podriadení, a takto ich ťahajú so sebou do skazy a do močiara záhuby.  

V zhode s kardinálmi a s ich súhlasom ustanovujeme v tejto navždy platnej konštitúcii a z odporu proti tak 

veľkému zločinu (so zreteľom na to, že v Cirkvi Božej nemôže byť nič väčšie a horšie) a na základe plnosti 
apoštolskej právomoci stanovujeme, nariaďujeme a definujeme, že odsúdenia, cenzúry a vyššie uvedené 

tresty zostávajú v platnosti a účinnosti a zostanú v účinnosti aj v budúcnosti.  

(I.) Všetci spoločne i každý zvlášť (totiž) biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, primasovia, kardináli, legáti, 

grófi, baróni, markgrófi, vojvodovia, králi a cisári, ktorí: 

(a) sa doteraz zjavne odchýlili od katolíckej viery, upadli do bludu alebo sa dostali do rozkolu, či taký 

vyvolali alebo sa takým previnili a ako takí boli odhalení, priznali sa alebo boli usvedčení, 

(b) alebo sa v budúcnosti od katolíckej viery odchýlia, upadnú do bludu alebo sa dostanú do rozkolu, či taký 

vyvolajú alebo sa takým previnia: ak budú ako takí odhalení alebo sa priznajú alebo budú usvedčení;  

(c) pretože sú v tejto veci neospravedlniteľnejší ako ostatní; tak strácajú - okrem trestu vyššie uvedených 

odsúdení, cenzúr a trestov - eo ipso bez nejakého právneho alebo faktického úradného výkonu, svoje úrady 

a biskupské sídla, ako aj svoje arcibiskupské, patriarchálne kostoly, ako aj svoju kardinálsku hodnosť a 

akýkoľvek úrad legáta. Rovnako strácajú  bez ohľadu na aktívne a pasívne hlasovacie práva akúkoľvek 

autoritu vo svojich kláštoroch, obročiach a cirkevných úradoch, či spojených alebo nespojených s 

duchovnou správou, a to bez ohľadu na to či sú svetskými klerikmi alebo členmi niektorého rádu, aj keby 

ho dosiahli na základe osobitných výhod alebo apoštolského pokynu čiže dispenzie nejakého právneho 

titulu, komendy alebo správy alebo vôbec niečoho, na čo alebo k čomu mali právo alebo právny nárok. Budú 

zbavení všetkých výnosov a príjmov a pôžitkov, ktoré sú im vyhradené a pridelené. Tiež grófstva, barónstva, 

markgrófstva, vojvodstvá, kráľovstvá a cisárstva, strácajú celkom, úplne a navždy a sú pre ne naďalej 

nespôsobilí a neschopní.  

(II.) Vo všetkých ohľadoch vcelku aj v každom ohľade jednotlivo, majú byť považovaní za odpadlíkov a 

zradcov, aj keby predtým vo verejnom súdnom konaní takéto herézy odmietali. Nikdy nemôžu byť znovu 

ustanovení do svojich predchádzajúcich úradov: na biskupský, arcibiskupský, patriarchálny, primasiálny 

stolec alebo do kardinálskej hodnosti alebo do niektorého čestného úradu alebo do nejakej väčšej či menšej 

hodnosti, ani nemôžu nadobudnúť späť aktívne či volebné právo a tiež nie kláštory, obročia, alebo grófstva, 

barónstva, markgrófstva, vojvodstvá, kráľovstvá a cisárstva; nemôžu byť znovu ustanovení, reintegrovaní 

alebo rehabilitovaní; naopak budú odovzdaní svetskému súdu k náležitému potrestaniu. Pri zjavných 

známkach pravej ľútosti a náležitého pokánia majú byť na základe láskavosti a zhovievavosti Svätej stolice 

poslaní do niektorého kláštora, či na nejaké iné miesto s denným kláštorným poriadkom, aby tam navždy 

konali pokánie o chlebe a vode a v zármutku.  
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(III.) Má sa na nich nahliadať ako na odpadlíkov, má sa s nimi nakladať ako s odpadlíkmi a za takých majú 

byť pokladaní všetkými, ktorých stav, stupeň, hodnosť, zamestnanie môžu dosiahnuť, aj od všetkých, ktorí 

sú nositeľmi ktorejkoľvek výnimočnej hodnosti, a to aj hodnosti biskupa, arcibiskupa, patriarchu alebo 

prímasa či inej vyššej cirkevnej úradnej hodnosti, a tiež hodnosti kardinálskej alebo svetskej, totiž autority 

a prednosti grófa, baróna, markgrófa, vojvodu, kráľa a cisára; ako takým sa im majú vyhýbať a ako takí majú 

byť pozbavení akejkoľvek ľudskej útechy.  

4. Tí, ktorí si robia nárok na patronátne alebo menovacie právo oprávnených osôb pre katedrálne, 

metropolitné a patriarchálne kostoly a tiež pre kláštorné statky, majú povinnosť, ak sú tieto v dôsledku 

takýchto okolností obsadené, postarať sa o to, aby tieto úrady neboli dlhšiu dobu vystavené nepríjemnosti 

neobsadenosti, ale aby vytrhnuté z poroby bludárov, boli zverené spôsobilým osobám, ktoré budú svojich 

podriadených verne viesť po chodníku spravodlivosti. Pre kostoly, kláštory a obročia majú sa prezentovať 

tieto oprávnené osoby Nám alebo tomu rímskemu pápežovi, ktorý bude práve zastávať úrad, v lehote pevne 

stanovenej podľa práva alebo na základe svojich konkordátov či dohovorov so Svätou stolicou. V opačnom 

prípade prechádza po uplynutí tejto lehoty úplné a slobodné nakladanie s vyššie uvedenými kostolmi, 

kláštormi a obročiami na Nás alebo toho rímskeho pápeža, ktorý bude práve zastávať úrad, eo ipso podľa 

práva.  

5. Okrem toho tí, ktorí takéto osoby, ktoré boli pristihnuté alebo sa priznali alebo boli usvedčené, úmyselne 

ich akokoľvek prijímajú alebo obhajujú alebo podporujú alebo takým dopriavajú dôveru alebo ich náuky sa 

odvažujú vydávať za články viery; títo teda prepadajú eo ipso exkomunikácii, sú bez cti a nemajú volebné 

právo, či osobne či písomne prostredníctvom svojho posla alebo splnomocnenca pre verejné alebo 

súkromné záležitosti alebo pre poradné výbory, pre synody, provinciálne alebo všeobecné koncily, pre 

kardinálske konkláve alebo vôbec akékoľvek zhromaždenia veriacich. Pre voľbu kohokoľvek alebo na 

vydanie svedectva nemajú a nemôžu byť privolaní. Sú zbavení možnosti svedčiť a nemajú nárok na 

dedičstvo; navyše sa im nikto nemusí zodpovedať v akejkoľvek záležitosti. Ak sú snáď sudcami, nemajú ich 

rozsudky platnosť a nesmú byť postupované na vybavenie v žiadnej právnej veci. Ak sú notári, nemajú nimi 

vyhotovené listiny absolútne žiadnu platnosť a význam. Ak sú advokáti, nesmie sa prijímať ich právne 

zastupovanie. Navyše klerici kostolov všetci vcelku i každý jednotlivo strácajú úrad v kostoloch 

katedrálnych, metropolitných, patriarchálnych, ako aj kláštoroch a obročiach, cirkevných úradov, aj keby - 

ako už bolo vyššie povedané - ich získali riadnym spôsobom. Ako klerici, tak i laici strácajú svoje úrady eo 
ipso aj keby - ako bolo uvedené - tieto získali riadnym spôsobom ak sú vyššie uvedených hodností, totiž ak 

sú pánmi kráľovstiev, vojvodstiev, panstiev a lénnych statkov. Tieto kráľovstvá, vojvodstvá, panstvá, lénne 

statky aj iné statky tohto druhu nech sú zabavené a zostanú obsadené, potom nech sú právoplatne 

odovzdané tým, ktorí si ich najskôr vezmú do vlastníctva, ak títo majú úprimnú vieru a zachovávajú jednotu 

so svätou Cirkvou rímskou aj poslušnosť voči Nám a Našim nástupcom, rímskym pápežom, ktorí nasledujú 

podľa kánonického práva.  

6. Preláti a biskupi, ktorí pred nastúpením svojho úradu zjavne odpadli od katolíckej viery, strácajú eo ipso 

všetku autoritu aj svoj úrad. Ich povýšenie do úradu je neplatné a nijako nemôže byť platné. Dodávame k 

tomu, že, ak by sa malo niekedy stať zjavné, že biskup aj keby zastával úrad arcibiskupa či patriarchu či 

prímasa alebo bol kardinálom menovaným svätou Cirkvou rímskou, ba aj keby bol legátom alebo rímskym 

pápežom - ako už bolo vyššie poznamenané - ak by sa pred svojím vymenovaním do kardinálskej hodnosti 
alebo pred svojou voľbou rímskym pápežom bol odchýlil od katolíckej viery, upadol do bludu alebo sa dostal 

do rozkolu, či taký vyvolal a zapríčinil, že bol menovaný alebo zvolený neplatne a neúčinne, aj keby bol 

svorne zvolený jednomyseľnou voľbou všetkých kardinálov, tak povýšenie alebo vymenovanie je neplatné, 

nulové a bezcenné. Nemôže byť platné ani prijatím biskupského svätenia alebo následným prevzatím 

vedenia a správy, ani samou intronizáciou rímskeho veľkňaza alebo zložením holdu alebo poslušnosťou 

preukazovanou mu od všetkých, aj keby trvala akokoľvek dlho, vôbec nijako nemôže dosiahnuť platnosti, 

ani nemôže byť pokladané za platné v akejkoľvek časti. Musíme sa držať toho, že všetkým, ktorí boli 
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takýmto spôsobom povýšení do úradu biskupov, arcibiskupov, patriarchov alebo primasov, bola udelená 

alebo je udelená v duchovných i časných veciach neplatná oprávnenosť ich správy. Všetko vcelku i 

jednotlivo, čo skrze nich bolo kedykoľvek vyrieknuté, urobené, vykonané alebo rozhodnuté a všetko, čo z 

toho vyplýva, nemá platnosť a vôbec nikomu nemôže poskytnúť nejakú istotu alebo dať nejaké právo. Títo, 

takýmto spôsobom vymenovaní alebo zvolení do úradu, strácajú eo ipso a bez akéhokoľvek vyhlásenia, 

každú dôstojnosť, postavenie, česť, každý titul, každú autoritu, každý úrad a každú právomoc, aj keby títo 

takýmto spôsobom do úradu vymenovaní alebo zvolení, všetci vcelku a každý jednotlivo, sa predtým 

neodklonili od katolíckej viery a nestali sa bludármi a nedostali sa do rozkolu, či taký nevyvolali a k takému 

nedali podnet, ale stalo sa tak až potom.  

7. Podriadeným osobám, a to ako svetským a rehoľným, klerikom, tak i laikom a tiež kardinálom aj tým, 

ktorí sa zúčastnili voľby pápeža, ktorí predtým odpadli od viery alebo boli bludármi či rozkolníkmi, alebo 

nejako inak im dávali za pravdu a sľúbili im poslušnosť a zložili im hold, čo platí aj pre kastelánov, prefektov, 

kapitánov a úradníkov Nášho vznešeného mesta (Ríma) a celého cirkevného štátu, ktorí sú týmto spôsobom 

do úradu vymenovaní alebo zvolením zaviazanými a povinnými poslušnosťou zložením holdu alebo prísahy 

alebo dlhopisom; je dovolené, beztrestne sa kedykoľvek zrieknuť povinnej poslušnosti a oddanosti voči 

týmto, takýmto spôsobom do úradu menovaným alebo zvoleným a týchto sa strániť rovnako ako 

kúzelníkov, pohanov, neviestok a arcibludárov. Avšak tieto podriadené osoby zostávajú naďalej zaviazané 

vernosťou a poslušnosťou voči budúcim biskupom, patriarchom, primasom a voči budúcemu rímskemu 

pápežovi, ktorý bude nasledovať podľa kánonického práva. Na väčšie zahanbenie týchto, takým spôsobom 

menovaných a zvolených, ak chcú títo naďalej pokračovať vo vedení a správe, je dovolené, povolať proti 

nim pomoc svetského ramena. Preto tí, ktorí sa zriekli vernosti a poslušnosti voči týmto spôsobom 

menovaným a zvoleným, nesmú podľa vyššie uvedeného pravidla byť považovaní za tých, čo trhajú nezošité 

rúcho Pána, ani podliehať cenzúram alebo pomstychtivému potrestaniu.  

8. Tomu neodporujú apoštolské ustanovenia a nariadenia, ani privilégiá a apoštolské listy, ktoré týmto 

biskupom, arcibiskupom, patriarchom, primasom a kardinálom i komukoľvek inému - či v akejkoľvek 

súvislosti alebo v akejkoľvek forme s akýmikoľvek klauzulami - boli kedykoľvek vydané; ani dekréty - či 

vydané ako motu proprio alebo z istého vedomia a v plnosti apoštolskej právomoci alebo aj 

prostredníctvom konzistória alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ani keby boli znovu schválené a obnovené 

v medziach kánonického práva; ani ktorákoľvek kapitula, konkláve; aj keby boli potvrdené prísahou alebo 

apoštolským potvrdením alebo akýmkoľvek iným potvrdením, hoci aj od Nás samých. Všetky tieto súčasne 

platné prísľuby im dané, ktoré boli výslovne vymenované a uvedené a ktoré inak zostávajú v platnosti, My 

teraz špeciálne pre tieto prípady rušíme, bez toho, aby tomu čokoľvek iné odporovalo. 

9. Aby sa však tento list dostal na vedomie všetkým, ktorých sa týka, chceme, aby on alebo jeden jeho odpis 

(podpísaný vlastnou rukou verejného notára a overený pečaťou nositeľa cirkevnej hodnosti; ustanovujeme, 

aby takýto dostal plnú hodnovernosť) bol zverejnený niektorým z našich poslov a pribitý na dvere baziliky 

apoštolských kniežat v meste (Ríme) a Apoštolskej kancelárie a tiež na okraji Campo dei Fiori a jeden jeho 

odpis tam bol aj pribitý ponechaný. Zverejnenie a pribitie, ako aj ponechanie takého pribitého odpisu 

postačuje a musí byť považované za slávnostné a právoplatné a žiadne ďalšie vyhlásenia nie sú potrebné 

ani sa o nich neuvažuje.  

10. Nie je teda nikomu dovolené, tento spis Nášho schválenia, obnovenia, sankcie, ustanovenia, zrušenia, 

deklarácie a dekrétu komoliť alebo opovážlivo proti nemu vystupovať. Keby sa o to niekto pokúsil, nech vie, 

že na seba privolá hnev všemohúceho Boha a svätých apoštolov Petra a Pavla.  

Dané v Ríme u sv.  Petra, v 1559. roku od vtelenia Pána, 15. dňa pred marcovými kalendami (t.j. 15. 
februára), v 4. roku Nášho pontifikátu.  

 + Ja Pavol, biskup Cirkvi katolíckej, som podpísal.  
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O EXKOMUNIKÁCII. Cum ex Apostolatus Officio. (Pavol IV. 1559) 

(Nasledujú podpisy tridsaťjeden kardinálov) 

 

Zdroj: 

http://dielnasj.blogspot.com/p/cum-ex-apostolatium-officio-pavol-iv.html;  

http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm 

 

www.tridentskaomsa.weebly.com 
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