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Pius Biskup , sluha sluhov Božích, na ustavičnú pamäť  

Správe Apoštolskej stolice prislúcha to, čo bolo autoritou starších kánonov spasiteľne ustanovené, tak 

udržiavať, aby keď k tomu nabáda zmena časov a miest, rozvážnou úľavou bolo niečo zmiernené, a aby tá 

istá Apoštolská Stolica hodná svojej najvyššej moci poskytla k tomu vhodný príspevok a opatrenia. Preto už 

skôr, v mysli uvažujúc, že cirkevné tresty, ktoré na spôsob rozsudku raz pre vždy vyneseného (censurae 
latae sententiae), a samým spáchaním toho ktorého činu vinníka stíhajúceho, na ochranu bezpečnosti a 

disciplíny v Cirkvi a na skrotenie a nápravu bezuzdnej svojvôle zlých ľudí boli počas vekov sväto stanovené 

a vyhlásené, pomaly vzrástli na veľký počet, a že tiež niektoré zmenou časov a zvykov stratili účel a príčiny, 

pre ktoré boli uložené, alebo stratili bývalú prospešnosť a vhodnosť, a že pre tých ktorým je zverená 

starostlivosť o duše, alebo aj vo veriacich, odtiaľ vzniká nemálo pochybností, ťažkostí a úzkostí svedomia; 

My chcejúc zabrániť takým ťažkostiam, sme prikázali zostaviť a predložiť nám úplný súpis všetkých cenzúr, 

aby sme po pozornej úvahe rozhodli, ktoré z nich je potrebné, aby boli zachované a ďalej ponechané, ktoré 

však pristalo by zmierniť alebo zrušiť. Keď teda bol tento súpis zostavený a Ctihodní Bratia Naši Sv. Rímskej 

Cirkvi kardináli, generálny vyšetrovatelia vo veciach viery z celého kresťanského sveta boli pribraní a táto 

vec bola po dlhej úvahe zrelo premyslená, z vlastného popudu, s pevným vedomím, so zrelým uvážením 

Našim a z plnosti Našej Apoštolskej moci, touto konštitúciou s trvalou platnosťou ustanovujeme, že zo 

všelijakých trestov, či už exkomunikácie alebo suspenzie alebo interdiktu, ktoré na spôsob rozsudku 

všeobecne vyneseného a samým spáchaním toho ktorého činu páchateľa postihujú, a až doteraz boli 

vyrieknuté, majú v budúcnosti platnosť iba tie, ktoré práve v tejto konštitúcii uvádzame, a to tým spôsobom, 

ako ich uvádzame; zároveň vyhlasujeme, že ony nielen autoritou starších kánonov, ak s touto Našou 

konštitúciou sa zhodujú, ale aj samotnou touto Našou konštitúciou, nadobúdajú svoju plnú moc, nie inak 

než akoby boli prvýkrát vydané. 

 

EXKOMUNIKÁCIE VŠEOBECNE VYHLÁSENÉ, ŠPECIÁLNE VYHRADENÉ RÍMSKEMU VEĽKŇAZOVI. 

Teda vyhlasujeme, že všeobecne vynesenému vyobcovaniu, od ktorého oslobodiť je zvláštnym spôsobom 

vyhradené Rímskemu Veľkňazovi, podliehajú títo: 

1. Všetci odpadlíci od kresťanskej viery a všetci bludári spolu aj zvlášť, nech akýmkoľvek menom sa 

označujú a z akejkoľvek sekty sú, ako aj tí, ktorí im veria, ich sa ujímajú, im prajú a vôbec akokoľvek ich 

obhajujú. 

2. Všetci, spolu aj jednotlivo, ktorí vedome bez povolenia Apoštolskej Stolice čítajú spisy tých istých 

odpadlíkov a bludárov, bludy hlásajúcich, ako aj spisy ktoréhokoľvek spisovateľa apoštolským listom 

výslovne zakázané, a všetci, ktorí tie knihy vlastnia, tlačia ich a akokoľvek ich obhajujú. 

3. Schizmatici a tí, ktorí sa húževnato bránia alebo odmietajú poslušnosť práve panujúcemu Rímskemu 

Veľkňazovi. 

4. Všetci, spolu aj jednotlivo, nech sú akejkoľvek triedy, hodnosti alebo akéhokoľvek stavu by boli, ktorí sa 

z ustanovení alebo príkazov práve panujúcich Rímskych veľkňazov odvolávajú na budúci Všeobecný koncil, 

ako aj tí, ktorých pomocou, radou alebo podnetom by sa dialo odvolanie. 

5. Všetci, ktorí zabijú, zmrzačia, udrú, zajmú, väznia, zadržujú alebo nepriateľsky prenasledujú Sv. Rim. C. 
kardinálov, patriarchov, arcibiskupov, biskupov, legátov alebo nunciov Apoštolskej Stolice, alebo ich z ich 
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diecézy, územia, krajiny alebo sídiel vypudzujú, ako aj tí, ktorí to prikazujú alebo schvaľujú alebo poskytujú 

k tomu pomoc, radu alebo priazeň. 

6. Tí, ktorí priamo alebo nepriamo prekážajú výkonu cirkevnej právomoci, či už vonkajšej alebo vnútornej, 

a za tým účelom sa obracajú na svetský úrad a získavajú jeho nariadenia, vydávajú, alebo pomoc, radu alebo 

priazeň k tomu poskytujú.  

7. Kto priamo alebo nepriamo má svetského sudcu pre to, aby poháňal pred svoj súd cirkevné osoby mimo 

dispozície kánonické; a tiež tí, ktorí vydávajú zákony alebo ustanovenia proti slobode alebo právam Cirkvi. 

8. Ten, kto sa obracia na svetskú moc, aby boli zadržané listy alebo akékoľvek spisy Apoštolskej Stolice alebo 

vydané jej legátmi alebo delegátmi a ich vyhláseniu alebo výkonu priamo alebo nepriamo bráni, alebo pre 

ne buď samotným stranám alebo iným ubližujú alebo sa vyhrážajú.     

9. Všetci falšovatelia Apoštolských listov, aj vo forme breve, týkajúcich sa žiadostí milosti alebo 

spravodlivosti, potvrdených Rímskym Veľkňazom alebo Sv. Rim. C. kancelárom alebo splnomocnencom 

alebo z rozkazu toho istého Rímskeho Veľkňaza; ako aj tí, ktorí falošne uverejňujú Apoštolské listy, aj vo 

forme breve, a tiež ktorí falošne potvrdzujú žiadosti pod menom Rímskeho Veľkňaza, jeho kancelára alebo 

ich splnomocnencov. 

10. Kto rozhrešuje svojho spoluvinníka alebo spoluvinníčku od hriechu smilstva, hoci aj v hodine smrti, ak 

to môže iný kňaz, hoci k spovedaniu neoprávnený, spoveď osoby umierajúcej vypočuť, bez toho aby vznikla 

ťažká ujma na cti alebo pohoršenie. 

11. Kto si osobuje alebo sekvestruje právomoc patriacu k statkom, dôchodkom cirkevných osôb vzhľadom 

k ich kostolom alebo benefitom. 

12. Kto prepadá, hubí, drží sám alebo prostredníctvom iných mestá, krajiny, miesta alebo práva pripadajúce 

Rímskej Cirkvi; alebo ten, kto si osobuje, ruší alebo zadržuje najvyššiu právomoc v nich, ako aj tí, ktorí k 

niečomu z uvedeného pomoc, radu alebo priazeň poskytujú.  

Prehlasujeme, že od všetkých týchto exkomunikácií až doteraz uvedených, je rozhrešenie zvláštnym 

spôsobom vyhradené práve panujúcemu Rímskemu Veľkňazovi; a že generálne povolenie rozhrešovať od 

vecí a trestov alebo exkomunikácií Rímskemu Veľkňazovi vyhradených, nijako nestačí pre akékoľvek osoby 

aj rehoľníkov ktoréhokoľvek Rádu, Kongregácie, Združenia a Ústavu, aj hodného osobitného spomenutia 

a v akejkoľvek dôstojnosti postaveného, ktorí by sa odvolávali na to vzhľadom na akýkoľvek indult, 

povolenie pod akoukoľvek formou. Kto potom by sa opovážil bez náležitého splnomocnenia rozhrešovať 

od nich, nech vie, že exkomunikáciu rozvážiť pripadá len Rímskym Veľkňazom, ak nejde o hodinu smrti, no 

aj tu pevne trvá povinnosť rozhrešených, ak sa uzdravia, vyhovieť príkazom Cirkvi.  

 

EXKOMUNIKÁCIE VŠEOBECNE VYHLÁSENÉ, VEĽKŇAZOVI RÍMSKEMU VYHRADENÉ. 

Vyhlasujeme, že všeobecne vynesenému vyobcovaniu, od ktorého rozhrešiť je vyhradené Veľkňazovi 

Rímskemu, podliehajú títo: 

1. Kto učí alebo verejne alebo súkromne obhajuje tézy zavrhnuté Apoštolskou Stolicou cestou všeobecne 

vyneseného trestu vyobcovania; tiež kto učí alebo ako dovolené obhajuje obyčaj pýtať sa kajúcnika na meno 

spoluvinníka, čo je zavrhnuté Benediktom XIV. v konštitúciách Suprema z 7. júna 1745, Ubi Primum z 2. júla 

1746, Ad eradicandum z 28. septembra 1746.  

2. Kto z pohnútky diabla násilne vztiahne ruku na kňaza, mnícha alebo rehoľníčku, okrem, čo do výhrady, 

veci a osoby, pre ktoré právom alebo privilégiom sa to dovoľuje, aby ich biskup alebo iný rozhrešil. 
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3. Páchatelia súbojov alebo ten, kto k nemu jednoducho vyzýva alebo ho prijíma, a akýkoľvek účastníci alebo 

tí ktorí akokoľvek k tomu prispievajú alebo poskytujú priazeň, alebo kto sa schválne pozerá a dovoľuje ich, 

alebo ten nech je akejkoľvek dôstojnosti, hoci kráľovskej alebo cisárskej, kto ak je to v jeho moci, tomu 

nezabráni. 

4. Ten, kto sa hlási k sekte Massonerii alebo slobodomurárstvu alebo iným takým sektám, ktoré proti Cirkvi 

alebo proti zákonnej moci, či už verejne alebo tajne broja, ako aj tí, ktorí týmto sektám preukazujú 

akúkoľvek priazeň, a tí, ktorí ich tajných vodcov neudajú, a to až do tej doby, kým ich neudajú.     

5. Kto prikazuje rušiť alebo svojvoľne poruší nedotknuteľnosť cirkevného azylu. 

6. Kto ruší klauzúru rehoľníkov a rehoľníčok, nech sú akéhokoľvek rodu, stavu alebo veku, vstupom do ich 

kláštorov bez zákonného dovolenia; a práve tak tí, ktorí ich uvádzajú alebo vpúšťajú; ako aj rehoľníci a 

rehoľníčky, ktorí by z nej vyšli, okrem situácie a takým spôsobom, ako to predpísal sv. Pius V. v konštitúcii 

Decori.  

7. Ženy porušujúce klauzúru rehoľníkov a predstavených alebo iní, ktorí ich vpúšťajú. 

8. Páchatelia reálnej simónie pri akýchkoľvek benefíciách a ich spolupáchatelia. 

9. Páchatelia konfidenciálnej simónie pri akýchkoľvek benefíciách, nech sú akejkoľvek dôstojnosti. 

10. Páchatelia reálnej simónie pri vstupe do Rádu. 

11. Všetci tí, ktorí nadobúdajú zisk odpustkami a inými milosťami duchovnými, prepadajú trestu 

vyobcovania konštitúciou svätého Pia V. Quam plenum z 2. januára 1554.     

12. Tí, ktorí zbierajú omšové almužny väčšej ceny a z nich berú zisk, dávajúc ich slúžiť v miestach, kde 

omšové štipendiá bývajú menšie. 

13. Všetci, ktorí sú potrestaní vyobcovaním v konštitúciách sv. Pia V. Admonet nos z 29. marca 1567, 

Innocenta IX. Quae ab hac Sede z 4. novembra 1591, Klementa VIII. Ad Romani Pontificis curam z 26. júna 

1592 a Alexandra VII. Inter ceteras z 24. októbra 1660, týkajúcich sa odcudzenia a infeudácie miest a sídel 

Sv. Rim. C.             

14. Rehoľníci opovažujúci sa klerikom alebo laikom posluhovať Sviatosťou posledného pomazania alebo 

sv. prijímaním ako poslednej posily bez dovolenia farára, okrem nevyhnutných prípadov.  

15. Kto bez zákonného dovolenia vyberie ostatky z posvätných hrobiek čiže katakomb mesta Ríma a jeho 

územia, alebo ten, kto im poskytuje pomoc alebo priazeň. 

16. Kto obcuje s tým, kto je výslovne pápežom vyobcovaný, v trestnej veci, preukazujúc mu totiž pomoc 

alebo priazeň. 

17. Kňazi vedome a schválne pomáhajúci nejakou cirkevnou službou osobám, ktoré sú výslovne vyobcované 

Veľkňazom Rímskym alebo ich prijímajú do úradov. 

 

EXKOMUNIKÁCIE VYHRADENÉ BISKUPOM ALEBO INÝM ORDINÁROM, VŠEOBECNE VYHLÁSENÉ 

Vyhlasujeme, že všeobecne vynesenému vyobcovaniu, od ktorého rozhrešiť je vyhradené biskupom alebo 

ordinárom, podliehajú títo: 

1. klerici s vyšším svätením alebo rehoľníci a rehoľníčky, ktorí po slávnom sľube čistoty sa opovážia 

uzavrieť manželstvo, ako aj všetci, ktorí s niektorou z takýchto osôb sa odvažujú uzavrieť manželstvo. 
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2. Kto vyháňa plod, ak nasleduje potrat. 

3. Kto vedome používa falšované Apoštolské listy alebo sa zúčastní previnenia v tejto veci. 

 

EXKOMUNIKÁCIE VŠEOBECNE VYHLÁSENÉ, NIKOMU NEVYHRADENÉ. 

Vyhlasujeme, že vyobcovaniu všeobecne  vynesenému, od ktorého rozhrešiť nikomu nie je vyhradené, 

podliehajú títo: 

1. Kto rozkazuje alebo núti cirkevne pochovávať verejných bludárov alebo osoby výslovne vyobcované 

alebo kliatbou postihnuté. 

2. Kto ubližuje inkvizítorom, informátorom, svedkom a iným prisluhovateľom Sv. Officia, alebo ich 

terorizuje, a spisy jeho posvätného tribunálu odoberajú alebo pália, alebo tí, ktorí v čomkoľvek takom 

pomoc, radu a priazeň poskytujú. 

3. Kto kradne a odvažuje sa prijímať cirkevné statky bez Apoštolského schválenia, podľa extravaganty 

Ambitiosae O nezaberaní vecí Cirkvi.   

4. Kto do jedného mesiaca zanedbá alebo zavinene neoznámi udať spovedníka alebo kňaza, od ktorého bol 

zvádzaný k smilstvám akýmkoľvek spôsobom, uvedeným našimi predchodcami Gregorom XV. konstit. 

Universi 20. augusta 1622, a Benediktom XIV. v konšt. Sacramentum poenitentiae 1. júna 1741.      

Okrem týchto doteraz uvedených, vyhlasujeme za rovnako vyobcovaných tých, ktorých vyobcoval 

svätosvätý Tridentský koncil, či už s výhradou rozhrešenia udelenou zvrchovanému Veľkňazovi alebo 

biskupom alebo bez akejkoľvek výhrady; okrem trestu anatémy stanovenému v dekréte IV. zasadnutia O 
vydávaní a používaní Posvätných kníh, chcejúc, aby mu podliehali iba tí, ktorí knihy o posvätných veciach 

bez schválenia ordinária tlačia alebo tlačiť dávajú. 

 

SUSPENZIE VYHRADENÉ NAJVYŠŠIEMU VEĽKŇAZOVI, VŠEOBECNE VYHLÁSENÉ 

1. Suspenzie od požívania benefícií až do rozhodnutia Sv. Stolice stíhajú samým činom kapituly a konventy 

chrámov a kláštorov a všetkých tých, ktorí na ich riadenie a správu prijímajú biskupov a iných prelátov od 

chrámov a kláštorov, ktorí sú u tej istej Sv. Stolice akýmkoľvek spôsobom provizovaní, pokiaľ nepredložia 

apoštolský list o svojej promócii. 

2. Suspenzia na tri roky od udelenia svätenia stíha sama o sebe tých, ktorí niekoho vysvätia bez titulu 

benefícií alebo rodinného imania s dohodou, že vysvätený nebude žiadať od nich výživu. 

3. Suspenziou na rok od udeľovania svätenia budú stíhaní tí, ktorí vysvätia cudzieho poddaného, hoci v 

domnení, že beneficium mu bude hneď alebo mu už bolo udelené, ale nedostačujúce, bez prepúšťacieho 

listu jeho biskupa, alebo tiež kto bez atestačného listu tamojšieho ordinára vysvätí vlastného poddaného, 

ktorý sa niekde inde tak dlho zdržiaval, že si tam mohol privodiť kánonickú prekážku,.  

4. Suspenzia na rok od udeľovania svätenia, sama sebou, postihne toho, kto mimo zákonného privilégia 

udelí posvätnú vysviacku bez titulu benefícií alebo rodinného imania klerikovi, žijúcemu v nejakej 

kongregácii, v ktorej sa neskladajú slávne sľuby, alebo aj rehoľníkovi, ktorý ešte nezložil sľuby. 

5. Suspenziou trvalou od výkonov vyplývajúcich zo svätenia budú stíhaní samo sebou vylúčení rehoľníci, 

zdržujúci sa mimo rehoľu. 
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6. Suspenzia od prijatého svätenia sama o sebe postihne tých, ktorí sa opovážia prijať svätenie od 

vyobcovaného alebo suspendovaného alebo od toho, kto bol verejne a výslovne daný do interdiktu, alebo 

od verejného bludára alebo rozkolníka; o tom však, kto v dobrom úmysle od niekoho takého bol vysvätený, 

vyhlasujeme, že nemá výkonnú moc svätenia takto prijatú, pokiaľ nebude dišpenzovaný.  

7. Svetskí klerici cudzích diecéz, zdržujúci sa v Ríme po štyri mesiace, vysvätení od iného ako od vlastného 

ordinária bez dovolenia kardinála vikára Rímskeho alebo bez predchádzajúcej skúšky pred tým istým, alebo 

tiež od vlastného ordinaria, keď v onej skúške boli odmietnutí; taktiež klerici, patriaci k niektorému zo 

šiestich biskupstiev obvodu Rímskeho, ak sú vysvätení mimo svoju diecézu a prepúšťacia listina ich 

ordinária na niekoho iného je smerovaná než na kard. Vikára Rímskeho; alebo ak nevykonali pred prijatím 

posvätného svätenia desaťdňové duchovné cvičenia v Rímskom dome misijnými kňazmi; upadajú do 

suspenzie od výkonu vysvätenia takto prijatého, ktorou sú stíhaní samo sebou až do rozhodnutia Sv. Stolice; 

svätiaci biskupi potom strácajú práva užívať pontifikalie na rok.     

 

INTERDIKTY VŠEOBECNE VYHLÁSENÉ, VYHRADENÉ. 

1. Interdikt Veľkňazovi Rímskemu zvláštnym spôsobom vyhradený sám sebou postihne univerzity, kolégiá 

a kapituly, nech sa akokoľvek nazývajú, ktoré z ustanovenia alebo z rozkazu práve panujúceho Veľkňaza 

Rímskeho, sa odvolávajú na budúci všeobecný koncil. 

2. Kto vedome koná alebo dáva konať bohoslužbu na miestach, ktoré boli ordináriom alebo delegovaným 

sudcom alebo podľa práva dané do interdiktu, alebo ten, kto výslovne vyobcovaných pripúšťa k úkonom 

Božím, sviatostiam cirkevným alebo k cirkevnému pohrebu, upadá samo sebou do interdiktu od vstupu do 

chrámu, kým podľa uznania toho, ktorého výrok prestúpil, nevykoná náležité zadosťučinenie. 

Konečne aj všetci ostatní, ktorých svätosvätý Tridentský koncil ipso iure vyhlásil za suspendovaných alebo 

interdiktom postihnutých, My taktiež suspenziou alebo za prepadnutých kliatbou, považujeme a 

vyhlasujeme. 

Tie cenzúry, či už vyobcovania, suspenzie alebo interdikty, ktoré konštitúciami Našimi alebo Našich 

predchodcov alebo posvätnými kanónmi okrem tých, ktoré sme uviedli, boli vynesené a doteraz vo svojej 

platnosti zostali, ako pre voľbu Rímskeho Veľkňaza, tak pre vnútornú správu ktorýchkoľvek Rádov a 

rehoľných Ústavov, ako aj ktorýchkoľvek kolégií, kongregácií, zborov a posvätných miest akéhokoľvek 

mena alebo druhu, tie všetky za pevné trvalo platné mať chceme a prehlasujeme. 

Okrem toho ustanovujeme, že pri akýchkoľvek nových koncesiách a privilégiách, ktoré by Apoštolská 

Stolica komukoľvek udelila, nesmie a nemôže sa žiadnym spôsobom a výkladom rozumieť, že by obsahovali 

splnomocnenie rozhrešovať od akýchkoľvek vecí a cenzúr vyhradených Veľkňazovi Rímskemu, iba ak by o 

nich bola učinená formálna, výslovná a individuálna zmienka; a ktoré privilégiá alebo splnomocnenia buď 

Našimi predchodcami alebo aj Nami akémukoľvek zboru, Rádu, Kongregácii, Spoločnosti a Ústavu, aj 

rehoľnému akýmkoľvek spôsobom aj zvláštnym titulom obdareným a tiež zvláštnej zmienky hodnému, od 

akejkoľvek doby až doteraz boli povolené, tie všetky touto Našou konštitúciou odvolávame, potlačujeme a 

zrušujeme, cez akékoľvek privilégiá, aj zvláštne, či už sa chápu v súbore práva alebo Apoštolskými 

konštitúciami čiže nič, čo by akýmkoľvek apoštolským potvrdením alebo od nepamäti bolo zvykom alebo 

akýmkoľvek iným potvrdením bolo spečatené, hoci by to bolo v akejkoľvek forme a znení a s akýmikoľvek 

obmedzeniami proti výnosom odoberajúcim im moc a inými sebe účinnejšími a mimoriadnymi klauzulami, 

pričom tieto všetky, ak je to treba, po tejto stránke zrušiť mienime a zrušujeme. 

Predsa však chceme, aby pevne v platnosti zostalo splnomocnenie povolené biskupom rozhrešovať, dané 

Tridentským koncilom na 24. zasadaní v kap. 6. De reform., vo všelijakých cenzúrach, vyhradených 



 

7 
 

O KLIATBACH CIRKEVNÝCH. Apostolicae sedis moderationi. (Pius IX. 1869) 

Apoštolskej Stolici touto našou konštitúciou, iba okrem tých, ktoré sme zvláštnym spôsobom vyhlásili za 

vyhradené tej istej Apoštolskej Stolici.  

Potvrdzujúc tento List a všetko spolu aj jednotlivo, čo je v ňom ustanovené a rozhodnuté a všetky aj 

jednotlivé, z predchádzajúcich konštitúcií Našich aj Našich predchodcov alebo iných ktorýchkoľvek 

posvätných kanónov, aj kanónov Generálnych koncilov, aj Tridentského, zmeny, zrušenia čiastočné, 

potlačenia a zrušenia úplné, ktoré sa tu stali schválenými a pevnými teraz i do budúcnosti, a že majú 

nadobudnúť úplný účinok a skutočne nadobúdajú, ustanovujeme, že takto teda a nie inak sú povinní všetci 

sudcovia, riadni aj delegovaní aj audítori pri Apoštolskom paláci, Sv. Rim. C. kardináli, aj legáti a latere a 

nunciovia Apoštolskej Stolice a všetci, ktorí akúkoľvek prednosť a moc vykonávajú a vykonávať budú, v 

premisách súdiť a rozhodovať, bez toho aby im boli odňaté a ktorémukoľvek z nich všelijaké splnomocnenia 

a autority súdiť a vysvetľovať inak; a neplatným a márnym vyhlasujeme v súčasnosti aj do budúcnosti 

všetko to, čo by v tom od kohokoľvek a akejkoľvek autority, hoci aj v predstieraní akéhokoľvek privilégia 

alebo zavedeného zvyku alebo majúceho byť zavedeného, ktorý za neoprávnený vyhlasujeme, či už vedome 

alebo nevedome bolo podniknuté. Cez premisy a akékoľvek predpisy, ustanovenia, privilégiá, i zvláštne a 

jednotlivé zmienky hodné, a akékoľvek zvyklosti, aj od nepamäti trvajúce, všetko ostatné tomu odporujúce.  

Úplne nikomu z ľudí nech nie je teda dovolené tento list Našej konštitúcie, Nášho nariadenia, obmedzenia, 

potlačenia, zrušenia a Našej vôle, porušiť alebo opovážlivo mu odporovať. Kto potom by sa toto opovážil, 

nech vie, že na seba uvalí rozhorčenie Všemohúceho Boha a blažených apoštolov Petra a Pavla. 

            

Dané v Ríme, u Sv. Petra, dňa 12. októbra roku Vtelenia Pána 1869, nášho pontifikátu roku dvadsiateho 
štvrtého. 

N. Card. PARACCIANI CLARELLIVS Card. MATTEI MAR Prodatarius  L. † P. 

Visa de Curia 

Dominicus BRUTII, I. CUGNONI 
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