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Úvod 

Pohnútky k úvahe o kresťanskej výchove. 

Hoci Božský Majster nekonečnou láskou objímal celú ľudskú rodinu, aj nehodných hriešnikov, predsa zvlášť 

nežne miloval deti a vyjadril to láskyplnými slovami: „Nechajte maličkých prísť ku mne"1: podobne aj My, 

ako zástupca Božského Majstra, sme nikdy nevynechali žiadnu vhodnú príležitosť, ktorá sa nám naskytla, 

aby sme podľa okolností neprejavili otcovskú príchylnosť voči mládeži, naliehajúc hlavne na to, aby bolo o 

deti starostlivo postarané a aby boli stanovené vhodné zásady kresťanskej výchovy mládeže.  

A tak sme ako ozvena Božského Majstra častejšie v napomenutí, v povzbudení, či v nariadení tak pred 

mládežou a jej učiteľmi, ako aj pred otcami a matkami predniesli spasiteľná slová o veciach, ktoré sa týkajú 

kresťanskej výchovy. Robili sme tak so starostlivosťou  ako sa sluší na spoločného otca všetkých, s 

horlivosťou, či už ľuďom prichádzala alebo neprichádzala vhod, s horlivosťou, ktorá patrí k pastierskemu 

úradu podľa slov apoštola: "Naliehaj včas aj nevčas, usvedčuj, prihováraj sa, karhaj so všetkou trpezlivosťou 
a múdrosťou."2 To veľmi vyžaduje dnešná doba, v ktorej žiaľ veľmi často mnoho ľudí nedokáže vidieť do 

podstaty vecí a chýba im správny úsudok aj v najdôležitejších otázkach.    

A tak súčasná doba - spor o školskú a výchovnú otázku v rôznych krajoch - Vaše priania, ktoré ste nám neraz 

mnohí z Vás, ctihodní bratia, a mnohí z Vašich s dôverou prejavili, a tiež, ako sme už povedali, naša činná 

starostlivosť o mládež, nás majú k tomu, aby sme vec znovu a dôkladnejšie prerokovali. Nie je však našim 

úmyslom podrobne preberať náuku a jej prax v celom jej takmer nevyčerpateľnom rozsahu, ale podať 

najhlavnejšie zásady a dôvody správneho učenia a do správneho svetla postaviť dôsledky a dať pokyny pre 
život. Mládež a všetci, ktorí sú povinní viesť jej výchovu, nech toto pokladajú za prejav našej zvláštnej 

príchylnosti, daný na pamiatku päťdesiateho výročia nášho kňazstva.  

Naozaj, nikdy sa o výchove nerokovalo toľko ako teraz. Preto sa všade objavujú učitelia nových 

vychovávateľských smerov, ktorí vymýšľajú a hlásajú nové spôsoby a cesty a honosia sa, že nimi vytvoria 

jednoduchšiu a účinnejšiu výchovu, ktorá ľudí zajtrajška pripraví, aby na zemi dosiahli túžobnú blaženosť. 

Čo je toho príčinou? Boh stvoril ľudí na svoj obraz a podobu a raz Ho - najdokonalejšie Dobro - budú požívať. 

Ľudia potom aj v terajšom nadbytku pozemského blahobytu ľahko spoznávajú, že vonkajšie pozemské 

statky nemôžu priniesť naozajstnú blaženosť ani jednotlivcovi ani celku. Preto stále živšie a živšie pociťujú 

túžbu, ktorú sám Stvoriteľ vložil do ľudskej prirodzenosti, túžbu po vznešenejšom spôsobe dokonalého 

života. To chcú dosiahnuť predovšetkým výchovou. Ale niektorí ľudia príliš lipnú na pôvodnom význame 

slova a pokúšajú sa životnú dokonalosť vystavať na obyčajnej ľudskej prirodzenosti a chcú dosiahnuť 

výsledok len ľudskými silami. Preto ľahko upadajú do omylu, lebo neupierajú duševný zrak na Boha, 

počiatok a cieľ všetkých vecí, ale pozerajú sa len do seba a topia sa v skorých a pominuteľné veciach. 

Skutočne sa teda stáva, že ich unavuje večný zmätok a nepokoj duše, kým myseľ i činy neobrátia k Bohu, 

ako jedinému cieľu všetkých cností, podľa slávneho Augustínova výroku: "Urobil si nás, Pane, pre seba, a 
nepokojné je naše srdce, dokiaľ nespočinie v Tebe."3  

 

                                                           
1 Mar. 10, 14. 
2 2. Tim. 4, 2. 
3 Vyznania I., 1 
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Podstata, dôležitosť a vznešenosť kresťanskej výchovy. 

Je veľmi dôležité, aby vo výchove nebolo omylov, rovnako ako nie je prípustné zblúdiť od najvyššieho cieľa, 

ku ktorému musí nutne smerovať celá výchova. Je predsa účelom výchovy dať človeku také vzdelanie, aké 

za pozemského života potrebuje, aby mohol dosiahnuť najvyšší cieľ stanovený Stvoriteľom. Nemôže teda 

byť v pravom slova zmysle výchovou taká výchova, ktorá by vôbec neviedla k poslednému cieľu. Preto v 

tomto poriadku sveta, ako ho zariadila Prozreteľnosť Boha - keď sa zjavil vo svojom jednorodenom Synovi, 

ktorý jediný je "cesta, pravda a život" - nemôže byť plná a dokonalá výchova iba ak  kresťanská. 

Z toho je to zrejmé, že kresťanská výchova je vecou nesmierne dôležitou nielen pre jednotlivcov, ale aj pre 

rodinu a spoločnosť; sila a hodnota rodiny a spoločnosti skutočne tkvie len v hodnote a sile jedincov, ktorí, 

ako je známe, tvoria rodinu a spoločnosť. Rovnako je z uvedených dôvodov zrejmé, že prvou zo všetkých je 

kresťanská výchova, ktorá smeruje hlavne k tomu, aby mládeži dala najvyššie dobro, totiž Boha, a ľudskej 

spoločnosti aby pripravila najväčší, pokiaľ je na zemi možný, prospech a úžitok. To sa snaží docieliť tým 

účinnejším spôsobom, čím ľudia, práve takéto dielo konajúci, pracujú s Bohom, aby prospeli súkromnému 

aj verejnému blahu občanov. Vychovávatelia totiž tak vytvárajú a prispôsobujú ducha mládeže, že v istom 
zmysle slova riadia ich budúci život ako svedčí aj Božia Múdrosť: "Z cesty, na ktorú dá sa junák, ani keď 
zostarne, sa neuchýli."4 Právom o tejto veci napísal sv. Ján Zlatoústy: "Čo je väčšie, než riadiť ducha, než 
vzdelávať mravy mládeže?"5    

Nič, veru, nedokazuje veľkosť kresťanskej výchovy a jej dôstojnosť i nadprirodzenú vznešenosť viac než 

láskyplné slová Krista Pána, ktorými slávnostne vyhlásil - ako by deti boli ním samým:  "Kto prijme jedno z 
takýchto bitiek v mojom mene, mňa prijíma."6   

Rozdelenie úvahy. 

V tak nesmierne dôležitej činnosti nestačí len vyvarovať sa omylov, je tiež nutné za pomoci milosti Božej 

zabezpečiť cestu k šťastnému výsledku. Preto je rozhodne potrebné, aby sme zistili, čo chce kresťanská 

výchova a z akých zásad vychádza, to jest, komu patrí úloha výchovy a kto ju potrebuje, ktoré vonkajšie 

okolnosti majú do výchovy zasahovať, a konečne aká je podľa stanoveného poriadku Božej Prozreteľnosti 

povaha kresťanskej výchovy a čo jej cieľom. 

Kto má vychovávať? 

Výchova je nutne úlohou spoločnosti a nie jednotlivcov. Existujú tri rozdielne a nutné spoločnosti, ale podľa 

vôle Božej vhodne súvisiace, ktorými človek patrí od svojho zrodenia. Dve z nich, rodina a štát (občianska 

spoločnosť), sú rádu prirodzeného a tretia - Cirkev - je rádu nadprirodzeného. Na prvom mieste je rodina , 
ktorá je ustanovená a zriadená samým Bohom, aby rodila a vychovávala potomstvo. Z toho dôvodu je rodina 

svojou prirodzenosťou a preto i svojimi právami prednejšia než občianska spoločnosť. Ale napriek tomu je 

rodina len nedokonalou spoločnosťou, lebo nie je vybavená všetkým, čo potrebuje, aby dokonale dosiahla 

svoj vznešený cieľ; kým štát má vo svojej moci všetko potrebné k svojmu cieľu - totiž k všeobecnému 

časnému blahu - a je teda vo všetkom spoločnosťou, dokonalou a zvrchovanou. Preto je z tohto stanoviska 

prednejší než rodina, ktorá sa môže len v štáte plne a riadne rozvinúť.    

                                                           
4 Prísl. 22, 6. 
5 Homília 60, na kap. 18 Mat. 
6 Mar. 9, 36.  
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A konečne treťou spoločnosťou, v ktorej ľudia krstným kúpeľom začínajú život v Božej milosti, je Cirkev ; 
tá je spoločnosťou objímajúcou všetkých ľudí a tiež je spoločnosťou dokonalou, pretože má všetko potrebné 

k svojmu cieľu - k večnej spáse ľudí - a teda je spoločnosťou vo svojom poriadku najvyššie.  

Z toho vyplýva, že výchova, ktorá sa týka celého človeka ako jednotlivca i ako člena ľudskej spoločnosti či 

poriadku prirodzeného alebo nadprirodzeného, patrí podľa jestvujúceho, Bohom daného poriadku všetkým 

týmto spoločnostiam a to každej z nich podľa jej určenia. 

Cirkev 

Na prvom mieste patrí obzvlášť Cirkvi a to z dvojakého práva rádu nadprirodzeného, ktoré Boh dal len jej. 

Preto sú výchovné práva Cirkvi rozhodne silnejšie a záväznejšie, než ktorékoľvek právo poriadku 

prirodzeného.  

Jej najvyšší učiteľský úrad. 

Prvý dôvod práva Cirkvi spočíva v moci najvyššieho učiteľského úradu, ktorý zveril Cirkvi božský 

Zakladateľ týmito slovami: "Dána je mi všetka moc na nebi i na zemi. Preto choďte a učte všetky národy 
krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať, čokoľvek som Vám prikázal. A hľa, ja 
s Vami som po všetky dni až do skončenia sveta."7  Tomuto učiteľskému úradu udelil Kristus Pán dar 

neomylnosti zároveň s príkazom učiť všetkých ľudí. Cirkev je teda svojím božským Zakladateľom 

ustanovená ako stĺp a opora pravdy, aby všetkých ľudí učila svätej viere a zachovala zverený poklad viery 

celý a neporušený, aby ľudí i ľudskú spoločnosť a činy riadila a vychovávala k počestnosti mravov a 

neporušenosti života podľa zásad zjaveného učenia.8  

Jej nadprirodzené materstvo. 

Druhý dôvod práva Cirkvi pochádza z jej nadprirodzeného materstva, ktorým Cirkev, najčistejšia nevesta 

Kristova, dáva ľuďom život Božej milosti a sviatosťami a učením ho živí a vedie. Preto právom hovorí sv. 

Augustín: "Nebude mať Boha za otca, kto by nechcel mať Cirkev za matku."9  

Vo všetkých záležitostiach, ktorých sa týka jej vychovávateľský úrad, t.j. vo viere a v mravoch, Boh urobil 

Cirkev podieľnicou na Božom učení a z Božieho dobrodenia neomylnou: preto je Cirkev najvyššou a 

najistejšou učiteľkou ľudí a má neporušiteľné právo na slobodu učenia.10 Z toho nutne vyplýva, že Cirkev 

ani vo výchovnom úrade alebo v jeho vykonávaní nepodlieha žiadnej svetskej moci ako vo veciach, ktoré sa 

týkajú vlastného úradu, tak vo veciach, ktoré sú pre vykonávanie úradu potrebné alebo vhodné. Preto tiež 

v ostatných náukách a ľudských zriadeniach, ktoré v sebe vzaté patria všetkým, jednotlivcom ako aj 

spoločnosti, má Cirkev právo nepodliehajúce žiadnej moci užívať tieto vedy a zvlášť posudzovať to, či 

kresťanskej výchove prospievajú alebo škodia. K tomu je Cirkev plne oprávnená, jednak tým že ako 

dokonalá spoločnosť je svojprávna vo voľbe a získavaní prostriedkov a pomôcok k svojmu cieľu, jednak 

tým že každá náuka a zriadenie, ako všetko ľudské konanie, nutne súvisí s posledným cieľom a preto 

nemôže nepodliehať záväzkom Božieho zákona, a Cirkev je neomylným strážcom, vykladačom a učiteľom 

tohto Božieho zákona.    

To tiež vyhlásil náš predchodca blaženej pamiatky Pius X. zreteľným výrokom: "V ničom, čo kresťan koná 
aj v poriadku vecí pozemských, nesmie zabúdať na dobrá nadprirodzené; ba, patrí sa, aby z kresťanskej 
múdrosti smeroval všetko k najvyššiemu dobru ako k poslednému cieľu: všetky jeho činy ak sú dobré alebo 

                                                           
7 Mat. 28, 18-20 
8 Pius XI., okr. list „Quum non sine“, 14. júla 1864. 

9  Katechumenom o vyznaní viery, 13. 

10 Okružný list „Libertas“, 2. júna 1888. 
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zlé v poriadku mravnom, to jest ak súhlasia alebo sú v rozpore s právom prirodzeným a Božím, podliehajú 
súdu a právnej moci Cirkvi."11  

Zasluhuje si povšimnutie, ako prenikavo toto veľmi dôležité katolícke učenie pochopil a vyhlásil muž z 

radov laikov, vynikajúci spisovateľ, ako aj bystrý a správny mysliteľ: "Cirkev netvrdí, že mravouka patrí 
výlučne jej, ale že jej patrí celá. A nikdy sa neodvážila tvrdiť, že ľudia, ktorí boli mimo jej materskej lono, 
nemôžu poznať pravdy správneho spôsobu života, ba dokonca taký názor, ktorý skryto s inými pravdami 
niektorí vyslovili, viackrát zavrhla. Hlása však, ako pred vekmi hlásala a do konca vekov bude hlásať, že tým 
že bola Ježišom Kristom založená a tým, že prijala Ducha Sv. jeho menom od Otca poslaného, má priamo a 
trvalo všetku mravnú pravdu, v ktorej sú obsiahnuté všetky jednotlivosti, aj tie, ktoré môžu ľudia spoznať 
vedení len prirodzeným rozumom, aj tie, ktoré tvoria zjavené učenie alebo z neho môžu byť vyvodené."12  

Rozsah práv Cirkvi. 

Preto Cirkev podporuje aj písomníctvo, vedy a umenia, ak sú nutné, alebo ak sú na prospech kresťanskej 

výchove a celému dielu spásy duší. Robí tak tiež tým, že zakladá a udržuje školy a ústavy, kde sa učia všetky 

náuky a kde môžu byť dosiahnuté všetky stupne vzdelania.13 Nemožno ani pokladať za cudzie jej 

materskému učiteľstvu výchovu zvanú telesnou, keď aj v nej je, čo by kresťanskej výchove mohlo prospieť 

alebo škodiť.  

Činnosť Cirkvi vo všetkých odvetviach ľudskej vzdelanosti je veľkou oporou rodín a národov, ktoré sa bez 

Krista rútia k záhube - ako správne vyslovil Hilárius: "Čo je svetu nebezpečnejšie, než neprijať Krista?"14 - 

Pri tom však nepôsobí Cirkev štátnej správe žiadne ťažkosti, lebo súc je najmúdrejšou matkou, nijako sa 

nestavia proti tomu, aby jej školy a ústavy pre výchovu laikov sa v každom národe prispôsobili zákonným 

predpisom vlády, a je ochotná sa s vládami dohodnúť a prípadné ťažkosti spoločne vyriešiť.  

Bdieť nad celou poskytovanou výchovou svojich detí, totiž veriacich, v ktoromkoľvek verejnom alebo 

súkromnom ústave, je pre Cirkev právom, ktorého sa nemôže zriecť, a zároveň povinnosťou, ktorú nesmie 

opustiť. Právo Cirkvi sa netýka len náboženskej výučby, ale všetkých náuk a zariadení, ktoré sú v nejakom 
pomere k náboženstvu a k mravným zákonom.15 Nie je oprávnená domnienka, že sa Cirkev pri výkone 

svojho práva mieša zbytočne do cudzích vecí; naopak, je to zároveň prejav jej význačnej materskej 
prezieravosti, aby svoje deti uchránila bez úhony pred nebezpečenstvom nasiaknutia jedom zlých zásad, 

ktorý by rozleptal neporušenosť viery a svätosť mravov. Ako bdelosť Cirkvi nad výchovou nemôže spôsobiť 

žiadne naozajstné ťažkosti, tak ani nemôže inak účinnejšie prispievať k poriadku a rozkvetu rodín a štátu, 

ako keď chráni mládež pred morom, ktorý v mladom veku, neskúsenom a prchavom, ľahšie preniká a 

rýchlejšie rozrušuje životosprávu. Lebo kde nie je náboženská mravná výchova - múdro napomína Lev XIII. 

- "tam je celá budúca duchovná kultúra nezdravá. Lebo mládenci nezvyknutí na bázeň Božiu nebudú môcť 
zniesť takmer žiadne prikázanie, nutkajúce k mravnému životu, a keď sa nikdy neodhodlajú vzoprieť sa 
svojim vášňam, ľahko sa dajú zviesť k rozvráteniu štátov."16  

Vychovávateľský úrad Cirkvi sa z príkazu Kristovho: "Učte všetky národy"17 vzťahuje na všetkých ľudí na 

všetkých miestach a všetkých čias a po práve nemôže byť napádaný a nesmie sa mu prekážať žiadnou 

                                                           
11 Okružný list „Singulari quadam“, 24. septembra 1912.  
12 A. Manzoni: Úvahy o katolíckej mravouke, kap. 3. 
13 Cirkevný zákonník, zák. 1375. 
14 Výklad 12, Mat. kap. 18. 
15 Cirk. zák., zák. 1381, 1382. 
16 Okr. list „Nobilissima Gallorum gens.“, 8. februára 1884. 
17 Mat. 28, 19. 
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svetskou mocou. V prvom rade však zasahuje všetkých veriacich, o ktorých sa Cirkev - milujúca matka - 

starostlivo stará.   

Veľkolepé dielo Cirkvi. 

Preto v ich prospech po všetky veky zavádzala a šírila veľký počet škôl a ústavov, na ktorých sa učili všetky 

vedy. Ako sme už pri nedávnej ktorejsi príležitosti povedali18, v stredoveku bolo plno (ktosi povedal príliš 

veľa) kláštorov, konventov, chrámov farských a kolégiových, kapitúl, katedrálnych a nižších, a pri žiadnom 

z týchto cirkevných domov nechýbal ústav na výchovu a pre vyučovanie zverencov.  

K týmto školám bývali pripojené univerzity všade zakladané z iniciatívy Apoštolskej Stolice a Cirkvi a 

zverované jej ochrane. Tento prekrásny pohľad - a my ho dnes vidíme oveľa lepšie, keď leží celý pred našimi 

zrakmi, a je tým veľkolepejší - mali všetky stáročia. Kto báda v dejinách a porovnáva ich, neprestáva 

obdivovať, čo Cirkev na tomto poli vykonala a ako splnila od Boha zverenú úlohu vychovávať ľudskú 

spoločnosť ku kresťanskému životu a dosiahla toľkých tak radostných výsledkov a zdarné ovocie svojej 

činnosti. Ak sa nikto nemôže zdržať obdivu, že Cirkev v každom veku okolo seba zhromaždila sto, tisíce a 

milióny zverencov na vychovávanie, tým menej sa bude diviť tomu, čo Cirkev vykonala nie iba vo výchove 

mládeže, ale aj vo výučbe vo vlastnom zmysle slova. Že sa podarilo dochovať toľko pokladov vzdelanosti, 
vied a umenia, za to je treba ďakovať obvyklému konaniu Cirkvi, ktorá sa aj v najstarších a barbarských 
dobách snažila, aby v písomníctve, vo filozofii, v umení a najviac vo staviteľstve zažiarilo hojne svetla.    

To všetko však Cirkev mohla a vykonala z toho dôvodu, že jej bola zverená úloha vychovávať aj neveriacich, 

keď je stanovená pre všetkých ľudí, aby vstúpili do Kráľovstva Božieho a dosiahli večnú spásu.  

Ako za našich čias katolícki misionári rozsievajú po všetkých ešte nekresťanských krajinách tisíce škôl od 

brehov Gangu až po Žltú Rieku a najvzdialenejšie ostrovy Oceánu, od africkej pevniny až po južnú Patagóniu 

a ľadovú Aljašku, tak aj v uplynulých dobách vychovávala Cirkev pohanské nevzdelané národy svojimi 

hlásateľmi evanjelia ku kresťanskému životu a ku vzdelanosti, tie národy, ktoré sú dnes kresťanskými. 

Z toho je to zrejmé, že ako právom tak aj skutočne patrí vychovávateľská úloha zvláštnym spôsobom Cirkvi 

a nikto, kto je bez straníckych predsudkov, nemôže vymyslieť dôvod, ktorý by sa mohol postaviť proti dielu 

Cirkvi, ktorého dobrodenia dnes požíva ľudská spoločnosť. 

Súlad medzi právami Cirkvi, rodiny a štátu. 

A to tým menej, keď význačné právo Cirkvi nielen nie je v rozpore, ale sa úplne zhoduje s právami rodiny a 

štátu aj jednotlivcov ku spravodlivej slobode vo vede, vo vedeckých názoroch a skúmaní aj v každom 

svetskom vzdelaní. Aby sme hneď vyložili príčinu a prameň spomínanej zhody, je nám potrebné povedať, 

že nadprirodzený poriadok, z ktorého pochádzajú práva Cirkvi, vôbec neruší a nemení právny poriadok 

prirodzený, o ktorom sme hovorili, ba naopak, povznáša ho a zdokonaľuje. Rád nadprirodzený si s 

prirodzeným navzájom pomáhajú a dopĺňajú sa podľa svojej prirodzenosti a hodnoty. Veď oba pochádzajú 

od Boha, ktorý si nemôže protirečiť, "Božie diela sú dokonalé, lebo všetky jeho cesty sú právo."19 Záležitosť 

bude jasnejšia, ak sa budeme zvlášť venovať vychovávateľskému poslaniu rodiny i štátu. 

Rodina 

S úlohou Cirkvi sa úplne zhoduje úloha rodiny, lebo rovnako obe, rodina i Cirkev pochádzajú od Boha. Lebo 

v prirodzenom ráde dáva Boh priamo rodine plodnosť, prameň života, teda aj prameň výchovy k životu a 

zároveň moc, ktorá je prameňom poriadku. V tejto veci píše Anjelský Doktor s obvyklou jasnosťou 

myšlienky a jemnosťou vo výrazoch: "Telesný otec má osobitný podiel na príčine vzniku; ten je všeobecne 

                                                           
18 Reč alumnom Tuskulského internátu, zvan. di Mondragone, 14. mája 1929. 
19 Deuteronomium 32, 4. 
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povedané v Bohu ... Otec je pôvodcom aj zrodenia aj výchovy aj disciplíny a všetkého, čo patrí k zdokonaleniu 
ľudského života."20  

Prednostné právo rodiny pred štátom. 

Rodina má teda od Stvoriteľa povinnosť a preto aj právo k výchove potomstva; toto právo nemôže 

odvrhnúť, lebo je spojené s najsvätejšou povinnosťou, a tiež je prednejšie než právo ktorejkoľvek ľudskej 

spoločnosti a štátu, a preto ho ani nemožno podrobiť žiadnej pozemskej moci. 

Právo neporušiteľné, ale nie despotické ... 

Posvätnosť tohto práva rodiny vysvetľuje Anjelský Doktor takto: "Dieťa je prirodzene niečím z otca ...: preto 
podľa prirodzeného práva je dieťa, ktoré nedospelo k používaniu rozumu pod ochranou otcovou. Preto by 
bolo proti prirodzenej spravodlivosti, keby dieťa pred užívaním rozumu bolo odňaté starostlivosti rodičov 
alebo bolo o dieťati niečo stanovené proti vôli rodičov."21  

Takže pokiaľ sú rodičia k tejto starostlivosti zaviazaní, kým by si dieťa nedokázalo samo pomôcť, tu je 

viditeľné, že neporušiteľné právo rodičov na výchovu potomstva trvá až do tej doby: "Prirodzenosť", učí 

Anjelský Doktor, "necieli len na splodenie dieťaťa, ale aj na jeho rozvoj a vedenie až k dokonalému stavu 
človeka ako človeka, to jest k stavu mravnosti."22  

Cirkev vo svojej zákonodarnej múdrosti toto vyslovila jasne a presne a stručne v Cirkevnom zákonníku: 

„Rodičia sú prísne zaviazaní podľa síl, postarať sa tak o náboženskú ako aj mravnú, tak o telesnú a občiansku 
výchovu svojho potomstva a tiež aj o jeho časné dobro."23  

Súhlas ľudského pokolenia je v tejto veci tak jednotný, že sú v zjavnom rozpore hlásatelia zásady, že dieťa 

patrí skôr štátu ako rodine a že štát má zvrchované právo výchovy. 

Dôvod, ktorý uvádzajú, že totiž človek sa rodí ako občan a preto od začiatku patrí štátu, je zlý, pretože nijako 

neuvažujú, že človek musí predtým žiť skôr ako sa stane občanom, a život nedostáva od štátu, ale od 

rodičov.   

Múdro napísal Lev XIII.: "Deti sú čímsi z otca, sú akoby rozšírením otcovej osobnosti, a ak chceme hovoriť 
správne, vstupujú do ľudskej spoločnosti a stávajú sa jej členmi nie samy sebou, ale rodinnou spoločnosťou, 
v ktorej boli zrodené."24 Preto "je otcovská moc takej povahy, že nemôže byť potlačená ani pohltená mocou 
štátnou, lebo má ten istý spoločný prameň ako sám ľudský život"25, ako opäť učí Lev XIII. v spomínanej 

encyklike. Z toho však nevyplýva, že by výchovné právo rodičov bolo zvrchované a ľubovoľné, podlieha 

predsa konečnému cieľu a zároveň zákonu prirodzenému i Božiemu. V tom zmysle učí Lev XIII. v pamätnej 

encyklike, v ktorej ide o hlavné povinnosti kresťanských občanov; a práva a povinnosti rodičov zhŕňa v 

tomto výroku: "Od prirodzenosti majú rodičia právo vychovávať tých, ktorých splodili, a s tým právom je 
spojená povinnosť, aby výchova a výučba detí bola v súlade s cieľom, pre ktorý deti prijali ako dar Boží. 
Preto musia rodičia všetkou silou pevne potláčať každú nespravodlivosť v tomto smere, a všemožne 
zabezpečiť, aby im zostala moc vychovávať deti ako sa sluší po kresťansky a hlavne moc neposielať deti do 
škôl, v ktorých sú v nebezpečenstve, že by nasiakli zhubným jedom bezbožnosti."26 Ďalej je si treba všimnúť, 

                                                           
20 Summa theol. 2-2, q. CII., a 1. 
21 Summa theol. 2-2 q. X., a 12. 
22 S. Th. suppl., 3 p., q. 41, a 1.d 2 
23 Cirk. zák., z. 1113. 
24 Okr. list Rerum novarum, 15. mája 1891. 
25 Tamtiež. 
26 Okr. list „Sapientiae christianae“, 10. 1. 1890. 
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že rodine uložená povinnosť výchovy sa netýka len výchovy náboženskej a mravnej, ale aj telesnej 

a občianskej, hlavne pokiaľ súvisia s náboženstvom a mravnosťou.27  

... uznané právom občianskym ... 

Skutočne bolo právo rodiny, ktoré nijako nemožno popierať, neraz zákonne uznané národmi, u ktorých sa 

zvyčajne vystupuje prirodzené právo v konaní štátnom. Ako novší príklad uvádzame najvyšší súd Spojených 

štátov amerických, ktorý pri riešení dôležitej otázky rozhodol: "Štátu neprislúcha žiadna všeobecná moc, 
aby mohol stanoviť jednotný spôsob povinnej výchovy mládeže a ani nemôže nútiť, aby mládež bola 
vzdelávaná výlučne v štátnych školách." Dôvod je odvodený z prirodzeného práva: "Dieťa nie je obyčajnou 
vecou splodenou štátom; kto dieťa živí a vedie má právo spojené s najvznešenejšou povinnosťou 
vychovávať ho a pripraviť na plnenie povinností.“28  

... chránené Cirkvou. 

Dejiny dosvedčujú, že vládcovia štátov, najmä v novších časoch porušili a porušujú práva, ktoré Stvoriteľ 

ľudstva udelil rodine. Takisto nevyvrátiteľne svedčia o tom, že Cirkev tieto práva ustavične chránila a 

obhajovala. Historický dôkaz je vhodne potvrdzovaný skutočnosťou, že rodiny dôverujú obzvlášť 

cirkevným školám, ako sme nedávno napísali v liste kardinálovi štátnemu sekretárovi: "Rodina ihneď 
pochopila, že to tak je a od najskorších kresťanských čias až po naše dni, rodičia aj so slabou vierou či bez 
viery, posielajú a zverujú svoje deti výchovným ústavom, ktoré založila a riadi Cirkev."29  

Otcovský cit, ktorý pochádza od Boha, sa s dôverou obracia k Cirkvi. Spoznal, že v nej nachádza ochranu 

rodinných práv a tiež súlad, ktorý Boh vložil do poriadku stvorenia. Cirkev je si vedomá i svojho Božského 

poslania vzťahujúceho sa na všetkých ľudí i povinnosti, ktoré ukladá všetkým, aby prijali jediné pravé 

náboženstvo. Preto sa nikdy neprestala hlásiť o svoje práva a pripomínať katolíckym rodičom povinnosť, 

aby dali svoje deti pokrstiť a ich kresťansky vychovali. A predsa tak úzkostlivo sledovala posvätnosť 

prirodzeného práva výchovy, ktorá patrí rodine, že nechce iba za istých podmienok a činností, pokrstiť deti 

neveriacich rodičov, alebo inak sa starať o ich výchovu, dokiaľ by takéto deti nemohli samy všetko zvážiť a 

vieru slobodne prijať.30  

Ako sme v spomínanom našom príhovore upozornili, pred našimi zrakmi sú dve veci veľkého významu: 

"Cirkev ako učiteľka a vychovávateľka slúži prospechu rodín, a rodiny sa snažia využiť Cirkev - učiteľku - a 
zverujú jej po stovkách a tisícoch svoje deti. Tieto dve skutočnosti pripomínajú a hlásajú čosi pravdivé, čo 
je v poriadku mravnom a spoločenskom veľmi dôležité, že totiž vychovávateľský úrad patrí predovšetkým 
a hlavne Cirkvi a rodine právom prirodzeným aj Božským, a preto nemôže byť ani stratený, ani potlačený, 
ani nahradený."31  

Štát 

Keď teda z tohto vychovávateľského úradu, ktorý patrí predovšetkým Cirkvi a rodine, pochádza, ako sme 

spoznali, mnoho dobra celej spoločnosti, nemôže podľa poriadku Bohom stanoveným, vzniknúť žiadna 

ujma naozajstných a vlastných práv štátu, ktoré sa týkajú výchovy občanov. 

 

                                                           
27 Cirk. zák., z. 1113. 
28 N. S. Dvor. S S. vo veci oregonských škôl, 1. 6. 1925. 
29 List kardinálovi štát. sekretárovi, 30. 5. 1929. 
30 Cirk. zák., zák. 750, § 2.; Summa theol. 2-2, q. X., a 12. 
31 Reč chovancom Tuskulského internátu zv. di Mondragone 14. 5. 1929. 



 

9 
 

O KRESŤANSKEJ VÝCHOVE MLÁDEŽE. Divini illius magistri. (Pius XI. 1929) 

Dvojaká úloha štátu vo výchove: ochranná a podporná. 

Sám pôvodca prírody dal štátu právo nie však na základe otcovstva ako Cirkvi a rodine, ale pre moc, ktorú 

má štát na dosiahnutie časného dobra občanov. Časné blaho občanov je vlastným cieľom štátu. Z toho 

vyplýva, že výchova nepatrí štátu rovnako ako Cirkvi alebo rodine, ale celkom inak, ako zase zodpovedá 

jeho vlastnému účelu. Účel štátu, všeobecné dobro časného poriadku, sa uskutočňuje, keď rodiny aj 

jednotliví občania v pokoji a bezpečnosti užívajú svoje práva a zároveň majú, ak je to za pozemského života 

možné, najväčší dostatok duchovných i časných dobier. To sa dosiahne spoločnou prácou všetkých občanov. 

Svetská moc - štát - má teda dvojakú úlohu: Chrániť a podporovať rodinu i jednotlivých občanov a nie ich 

akoby pohlcovať alebo sa vtláčať na ich miesto.   

Preto je vo veci výchovy právom či, aby sme správnejšie povedali, povinnosťou štátu, aby svojimi zákonmi 

chránil prednostné právo rodiny na kresťanskú výchovu detí a rovnako aj nadprirodzené právo Cirkvi 

a usilovať sa o kresťanskú výchovu. 

Rovnako je na štáte, aby toto právo potomstva chránil, keď by snáď starostlivosť rodičov, buď pre ich 

nevšímavosť, buď pre neskúsenosť, či pre nehodnosť, bola čiastočne alebo úplne nedostatočná. Lebo 

výchovné právo rodičov nie je zvrchované a neobmedzené, ale závisí na práve prirodzenom a Božom, a 

preto podlieha moci a úsudku Cirkvi a pre všeobecné dobro tiež starostlivosti a ochrane štátu. Veď rodina 

nie je dokonalou spoločnosťou, ktorá má sama všetko potrebné pre svoju úplnú dokonalosť. V takých, 

ostatne veľmi zriedkavých prípadoch, sa štát nevtláča na miesto rodiny, ale vhodnou podporou pomáha a 

odstraňuje nedostatok, vždy však primerane prirodzeným právam dieťaťa a nadprirodzeným Cirkvi. 

Všeobecne povedané, je právom a povinnosťou štátu chrániť mravnú a náboženskú výchovu mládeže podľa 

zásad zdravého rozumu a viery a odstraňovať verejné prekážky takejto výchovy. Hlavne má štát pre 

všeobecné dobro dbať o to, aby rôznym spôsobom podporoval výchovu a výučbu mládeže. Samo sebou 

predovšetkým tým, že praje a pomáha výchovným aktivitám Cirkvi i rodín, ktorých účinnosť potvrdzujú 

dejiny a skutočnosť, a potom aj tým, že prispieva tam, kde je úplný alebo čiastočný nedostatok; ale aj tým, 

že zriaďuje vlastné školy a výchovné ústavy. Štát má totiž viac prostriedkov než kto iný a tie mu boli zverené 

pre spoločné dobro všetkých občanov. Je teda spravodlivé a primerané, aby ich užíval pre dobro tých, od 

ktorých ich prijal.32 Preto štát môže nariadiť a dbať o to, aby všetci občania poznali občianske a národné 

práva, aby boli primerane vzdelaní vo vedách, v mravnosti i telesnej zdatnosti; to v našich časoch tiež 

skutočne vyžaduje všeobecné dobro. Je však viditeľné tiež to, že štát je pri všemožnom podporovaní verejnej 

i súkromnej výchovy a vzdelávacej činnosti povinný sledovať všetky pôvodné práva Cirkvi a rodiny v 

kresťanskej výchove a tiež spravodlivosť, ktorá každému dáva, čo mu patrí. Preto je nespravodlivé, keď štát 
na seba strháva celú výchovu a vzdelanie, tak že rodiny sú proti záväzkom kresťanského svedomia alebo 
proti spravodlivému želaniu, či už priamo alebo nepriamo, nútené posielať svoje deti do škôl štátnych.     

Akú výchovu si môže stať vyhradiť? 

Tým však sa nebráni, aby štát pre seba zriaďoval prípravné školy pre štátne úrady, hlavne pre armádu, 

pretože správne riadenie štátu alebo obrana vnútorného i vonkajšieho pokoja sú veci veľmi potrebné k 

všeobecnému blahu a vyžadujú osobitnú spôsobilosť a prípravu. Musí sa však aj v týchto zariadeniach 

vyvarovať porušeniu práv Cirkvi a rodiny. Nie bez dôvodu to opäť pripomíname. V týchto časoch, kedy 
rozbujnel prepjatý a falošný nacionalizmus, nebezpečný pre pravý pokoj a rozkvet, presahuje všetky medze 
takzvaná telesná výchova mladíkov, (proti istej ľudskej prirodzenosti i dievčat) vedená v duchu vojenskom, 
pri ktorej sa často zneužíva veľa času aj v samotnom dni Pána, ktorý by mal byť venovaný náboženským 
povinnostiam a posvätnosti rodinného života. Nijako však nechceme na tomto mieste karhať dobrý výcvik 

v disciplíne a správnu duševnú odvahu, ale karháme akékoľvek preháňanie, ducha násilia, ktorý je niečo 

                                                           
32 Reč chovancom Tuskulského internátu zv. di Mondragone 14. 5. 1929. 
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úplne iné ako statočnosť a vznešený zmysel pre vojenskú cnosť v obrane vlasti a verejného poriadku. Tiež 

tu zavrhujeme prílišnú chválu a dôležitosť športu, z ktorého už v pohanských časoch vzišlo porušenie a 

úpadok správnej telesnej výchovy. Avšak výchovná činnosť štátu a spoločnosti zahŕňa okrem mládeže aj 

občanov všetkých vekov a každého postavenia. Tú výchovu môžeme nazvať občianskou. Je jednak kladná, 

pozitívna, ktorá spočíva v tom, že sa členom spoločnosti predkladajú verejne také veci, ktoré napĺňajú mysle 

poznaním a predstavami aj pôsobia na cit a tak pobádajú občanov k, počestnosti a vedú k nej akousi 

mravnou nutnosťou. Záporná, brániaca výchova, spočíva v tom, že štát sa má na pozore pred všetkým 

škodlivým a zabraňuje mu.33 Občianska výchova je tak rozsiahla a mnohonásobná, že obsahuje takmer 

všetku prácu štátu pre všeobecné blaho, a má jednak odpovedať zákonom, spravodlivého uznania, jednak 

sa nesmie krížiť s učením Cirkvi, ktorá je Bohom stanovená učiteľkou prirodzených zákonov.  

Vzťahy medzi Cirkvou a štátom 

Všetko, čo sme doteraz povedali o výchovnej činnosti štátu sa opiera ako na vernom a nezmeniteľnom 

základe katolíckeho učenia o kresťanskom zriadení, štátu. To učenie vzácne rozobral náš predchodca Lev 

XIII. a vyložil ho hlavne v okružných listoch "Immortal Dei" a "Sapientiae christianae": "Pán Boh rozdelil 
vedenie ľudstva medzi dve moci, a to cirkevnú a štátnu; jedna riadi veci Božie, druhá zase ľudské. Jedna i 
druhá sú vo svojom poriadku zvrchované: každá z nich má svoje hranice, ktoré sú priamo stanovené jej 
povahou a cieľom; sú akoby dva kruhy, v ktorých každá rozvíja svoju činnosť podľa svojich práv. Keďže 
však moc oboch sa vzťahuje na rovnakých ľudí, môže sa stať, že tá istá vec hoci podľa rôzneho stanoviská 
bude rozdielne vzatá, ale predsa tá istá pripadne pod právomoc oboch. Obe zriadenia, štát aj Cirkev 
pochádzajú od Boha. Prozreteľný Boh je v sebe zaviazaný, aby obom stanovil správnu cesty poriadku. 
"Mocnosti, ktoré sú, sú od Boha zriadené".34 (Rim. 13, 1.)  

A práve výchova mládeže je z tých vecí, ktoré podliehajú právomoci Cirkvi i štátu, "hoci rôznym spôsobom", 

ako sme vyššie uviedli. "Preto"; pokračuje Lev XIII., "musí byť medzi oboma spolupráca a súvislosť, ktorú 
nie neprávom prirovnávame spojeniu duše s telom v človeku. Aká a ako veľká má byť, môžeme posúdiť len 
z toho, keď ako sme povedali, prihliadneme k prirodzenosti oboch mocností a uvážime tiež vznešenosť a 
hodnotu cieľov. Jednej z mocností je uložené starať sa hlavne a predovšetkým o blaho v pominuteľných 
veciach, druhá má poskytnúť večné nebeské dobrá. Čo je teda v ľudských veciach posvätné, čo sa týka spásy 
duší a úcty k Bohu či už svojou prirodzenosťou či pre vzťah k cieľu, to všetko podlieha moci a rozhodnutiu 
Cirkvi. Všetko ostatné potom občianskej a štátnej povahy, správne podlieha štátnej moci, lebo Ježiš Kristus 
rozkázal dať cisárovi, čo je cisárovo, Bohu, čo je Božie."35  

Kto teda odmieta prijať tieto zásady a uplatniť ich vo výchove, ten nutne zároveň popiera, že Ježiš Kristus 

založil svoju Cirkev pre večnú spásu ľudstva, a tak tvrdí, že občianska spoločnosť a štát nepodliehajú Bohu 

ani jeho prirodzeným a Božím zákonom. Ten názor je zrejme bezbožný, odporuje zdravému rozumu a najmä 

vo výchove je krajne zhubný pre správnu formáciu mládeže a iste je skazonosný pre samotnú občiansku 

spoločnosť a pravý prospech ľudského spolunažívania. 

A naopak zasa nemožno viac prospieť správnej výchove občanov než uskutočnením našich zásad. To hojne 

dokazujú poznatky zo skutočnosti všetkých čias. Preto mohol Tertulián za prvých čias kresťanstva (v 

"Obrane kresťanstva") a po ňom svojho času sv. Augustín vyzvať všetkých nepriateľov katolíckej Cirkvi - a 

my môžeme dnes jeho slová prijať za svoje: - "Nuž, nech tí, ktorí tvrdia, že učenie Kristovo je protištátne, - 
postavia také vojsko z takých vojakov, akými im prikazuje byť učenie Kristovo, nech postavia takých 
poddaných, takých manželov, také manželky, takých rodičov, také deti, takých pánov, takých sluhov, takých 
kráľov, takých sudcov, konečne takých poplatníkov a vyberačov daní akými majú byť podľa prikázaní 
                                                           
33 P. L. Taparelli: Saggio teoretico di Diritto naturale, n. 922. 
34 Okružný list Immortale Dei, 1. 11. 1885. 
35 Tamtiež 
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kresťanského učenia, a potom nech sa opovážia tvrdiť o ňom, že je protištátne. Ba naopak, nech radšej 
neváhajú vyhlásiť ich za veľkú spásu štátu, keď ho poslúchajú."36  

Nutnosť, prednosti a úžitok súladu s Cirkvou 

Keď hovoríme o výchove bude tu vhodné spomenúť, ako výstižne túto katolícku pravdu potvrdenú 

skúsenosťou, vyjadril v novšej dobe, kedy nastala obnova písomníctva, o kresťanskej výchove veľmi 

zaslúžilý, zbožný a učený cirkevný spisovateľ kardinál Silvio Antoniana, žiak obdivuhodného vychovávateľa 

sv. Filipa z Neri a učiteľ aj pisár latinských listov sv. Karla Boromejského, na ktorého naliehanie a radu spísal 

zlatú knihu "O kresťanskej výchove detí" píše tam: 

"Čím viac svetská moc spolupracuje s duchovnou a všemožne ju podporuje, tým viac prispieva k zachovaniu 
štátu. Keď totiž cirkevný správca hľadí podľa svojho určenia na duchovnú moc a duchovnými prostriedkami 
výchova dobrého kresťana, nutne z neho súčasne robí dobrého občana, akým má byť pod štátnou mocou. 
To z toho dôvodu, že vo svätej rímsko-katolíckej Cirkvi - v meste Božom - dobrý občan je to isté ako cnostný 
muž. Veľmi sa teda klamú tí, ktorí tak úzko spojené veci odlučujú a domnievajú sa, že môžu mať dobrých 
občanov inými zákonmi a inými cestami než tými, ktoré smerujú k výchove dobrého kresťana. Ale nech si 
ľudská múdrosť tvrdí a hovorí čo hovorí, predsa je nemožné, aby pravý pokoj a časný kľud prinieslo to, čo 
sa odlučuje od večného pokoja a blaženosti a im priamo odporuje."37  

Ako štát, tak ani veda a jej metódy a skúmania sa nemajú ničoho obávať, keď Cirkev má vo svojich rukách 

plne a zvrchovane úlohu výchovy. Veď katolícke ústavy všetkých stupňov vedy i vzdelania nepotrebujú 

žiadnu obhajobu. Priazeň, ktorú u všetkých požívajú, uznanie, ktoré si dobývajú, veľké množstvo dokladov 

ich vedeckej práce a hlavne ľudia, ktorí dokonale a bohato dodávajú poznaním vybavené úrady, remeslá, 

vyučovanie a konečne život v celom rozsahu, to všetko viac než dosť dosvedčuje chválu katolíckych 

ústavov.38  

Ostatne tieto skutočnosti nie sú ničím iným, než slávnym potvrdením katolíckeho učenia, ktoré stanovil 

Vatikánsky koncil: "Viera a rozum si nielen nikdy nemôžu protirečiť, ale i sebe navzájom pomáhajú, pretože 
zdravý rozum dokazuje základy viery a osvietený jej svetlom pestuje Bohovedu, viera zasa oslobodzuje 
rozum od omylov a chráni ho pred nimi a obohacuje ho mnohými poznatkami. Preto je Cirkev vzdialená od 
toho, aby prekážala rozvoju ľudských vied a umení, ale praje mu a rôznym spôsobom ho podporuje. Veď 
pozná a nepodceňuje dobrá, ktoré z nich plynú ľudskému životu. Dokonca hlása, že ako vedy a umenie od 
Boha, Pána všetkého poznania, pochádzajú, tak zasa správne pestované s pomocou Božou vedú k Bohu. 
Cirkev tiež nijako nebráni tomu, aby jednotlivé vedy na svojom poli užívali vlastné zásady a spôsoby 
bádania. Uznáva spravodlivú slobodu vied, ale je vytrvalo na stráži, aby nespadli do omylov proti zákonu 
Božiemu, alebo aby neprekročili vlastné medze a nevpadli na pole viery a neskazili ho."39  

Toto pravidlo spravodlivej slobody pestovania vedy je zároveň neporušiteľným pravidlom spravodlivej a 

správne pochopenej slobody vyučovania. Toto pravidlo má byť zo spravodlivosti dodržované pri každom 

vyučovaní a tým záväznejšie pri výchove mládeže, pretože pri nej nemá vychovávateľ či verejný alebo 

súkromný zvrchované právo, ale len čiastočnú právomoc. Iným dôvodom pre slobodu vo výchove je, že 

každý kresťan v detskom alebo mládežníckom veku má právo, aby bol vychovaný podľa učenia Cirkvi, ktorá 

je stĺpom a základom pravdy. Veľkej nespravodlivosti by sa na vyrastajúcim kresťanovi dopustil ten, kto by 

                                                           
36 List 138. 
 

37 O kresťanskej výchove detí, kniha I., kap. 43. 
38 List kardinálovi štát. sekret., 30. 5. 1929. 
39 Vatikánska koncil, zasadnutie 3, hl. 4. 
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podrýval jeho vieru zneužívajúc k tomu dôveru žiakov k učiteľom a ich prirodzené neskúsenosti a nemalú 

náklonnosť k neobmedzenej falošnej slobode. 

 

II. Predmet výchovy 

Celý človek - s porušenou prirodzenosťou, ale vykúpený 

Nijako nemožno zabúdať, že kresťansky má byť vychovaný celý človek, v ktorom duša a telo tvoria jednu 

prirodzenosť, so všetkými schopnosťami duševnými aj telesnými, prirodzenými i nadprirodzenými, ako ho 

poznávame rozumom i zo Zjavenia. Celý človek poklesol z pôvodnej dokonalosti a Kristus ho vykúpil a zase 

mu vrátil nadprirodzenú dôstojnosť, aby bol zase prijatý za dieťa Božie, ale predsa mu nevrátil 

nadprirodzené dary, ktoré mal pred pádom, totiž nesmrteľnosť tela a duševnú rovnováhu a neporušenosť 

ducha. A tak zostali v človeku rany, ktoré zasadila ľudskej prirodzenosti Adamova vina, predovšetkým 

slabosť vôle a nezriadená žiadostivosť duše. 

Veru, "bláznovstvo je späté so srdcom chlapca, ale metla disciplíny ho vyženie."40 Od detstva je nutné 

potlačovať zlé náklonnosti vôle a pestovať dobré a hlavne naplniť detskú myseľ učením Božím a posilňovať 

ducha milosťou Božou. Keby nebolo pomoci milosti Božej, nikto by nemohol zvládnuť svoju žiadostivosť, 

ani by nebolo možné priviesť k úplnej dokonalosti výchovu poskytovanú Cirkvou, až Kristus ju natoľko 

vybavil Božskou náukou a sviatosťami, aby bola skutočnou učiteľkou všetkých ľudí.  

Omyly a škodlivé následky výchovy k naturalizmu. 

Preto je klamná a plná omylov každá výchova detí, ktorá sa opiera len o prirodzené sily (naturalizmus) a 

pohŕdavo zanedbáva všetko, čo s nadprirodzeného hľadiska prispieva k riadnej výchove ku kresťanskému 

životu. Rovnako ďaleko od pravdy blúdi taký spôsob výchovy mládeže, ktorý vôbec alebo takmer nedbá na 

dedičný hriech a Božiu milosť, a preto celý spočíva len na prirodzených silách. Sem patria pod rôznymi 

menami verejne hlásané náuky, ktoré napospol stanovujú za základnú požiadavku každého vzdelania, aby 

sa deti samy úplne podľa svojej vôle rozhodovali aj napriek príkazu a rady starších ľudí a vychovávateľov a 

bez ohľadu na zákony a ustanovenia Božie i ľudské. 

Keby túžby novátorských učiteľov, boli vzaté tak, že mládež sa má podľa veku a rastúceho poznania stále 

usilovnejšie sama vzdelávať a vychovávať, a z výchovy detí že má byť odstránené všetko násilie a hrubosť, 

ktoré predsa k správnemu pokarhaniu nepatrí, bolo by to síce správne, ale nič nové, pretože to už aj Cirkev 

učila a kresťanskí vychovávatelia po vzore svojich predchodcov to podržali a napodobňujú tak Boha, ktorý 

chce, aby mu všetci tvorovia a hlavne ľudia, slúžili každý podľa svojej prirodzenosti. Božia Múdrosť "siaha 
mocne od konca do konca vesmíru a riadi všetko ľúbezne."41  

Ak uvážime však obvyklý význam slov a vec samotnú, tu spoznáme, že novátorskí vychovávatelia väčšinou 

neuvažujú o ničom inom, než aby výchovu detí pozbavili zákonov Božích. Preto vidíme teraz nový a podivný 

zjav: vychovávatelia a filozofi v pote tváre zháňajú nový všeobecný mravný zákonník pre mládež, akoby 

nebolo Božích prikázaní v Desatore, akoby nebolo prikázaní Evanjelia, akoby nebolo prirodzeného zákona, 

ktorý Boh vložil a takmer vtesal do ľudského ducha, vyhlásil zdravým rozumom a sám ešte desatorom 

potvrdil. Preto novotárski vychovávatelia pokladajú cirkevnú výchovu mládeže za nesprávnu, neplodnú a 

zastaranú a tiež ju tak pohŕdavo nazývajú, pretože sa opiera o úctu k Bohu a o jeho zákony.            

                                                           
40 Prísloví 22, 15. 
41 Múdr. 8, 1 
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Žalostne sa naozaj sami klamú, keď sa pokúšajú oslobodiť dieťa, ako hovoria. Lebo ho vlastne uvádzajú do 

poddanstva nezdravého preceňovania a nezriadených vášní, ktoré by mali podľa ich výmyslov byť 

schvaľované ako potreba ľudskej prirodzenosti a tá vraj nepodlieha zákonu. 

Ale najhoršie je, že takíto vychovávatelia - hoci mravne - bezbožne, mylne a nebezpečne si osobuje právo 

prirodzeným a svetským bádaním a pokusmi podrývať nadprirodzenú zložku detskej výchovy ako 

napríklad milosť povolania ku kňazstvu a rehoľnému životu a všetko tajomné, čo v ľudských dušiach pôsobí 

milosť Božia. Milosť síce povznáša prirodzené sily človeka, ale nekonečne ich prevyšuje a nijako nemôže 

byť podrobená fyzickým zákonom, pretože "Duch veje kam chce."42  

Pohlavná výchova 

Avšak ďaleko zhubnejšie sú domnienky a názory, že vo všetkom ma byť vodcom prirodzenosť, keď 

prenikajú na veľmi zložitý úsek výchovy, ktorá smeruje k mravnej integrite a čistote. Niektorí blázni stále 

obhajujú a šíria nebezpečný spôsob výchovy, ktorý nechutne nazývajú pohlavnou výchovou. Mylne sa 

domnievajú, že môžu mládež ochrániť proti zmyselným nebezpečenstvom len prirodzenými prostriedkami 

a bez všetkého prispenia náboženstva a osobnej zbožnosti: totiž tým, že budú všetku mládež bez rozdielu 

pohlavia aj verejne poučovať o pohlavnom živote a ju do neho zasväcovať, a ešte horšie, že ju predčasne 

vystavia príležitostiam, aby si mladý duch na také veci zvykol, a ako hovoria, sa otužil proti 

nebezpečenstvám pohlaví. 

V tom sa však veľmi mýlia, že neuznávajú vrodenú krehkosť ľudskej prirodzenosti ani "iný zákon v našich 
údoch", ktorý podľa slov apoštola Pavla odporuje zákonu mysle.43 Hlavne popierajú dennú skúsenosť, že 

predovšetkým mládež upadá do neresti častejšie nie tak pre nedostatok rozumového poznania, ale zo 

slabosti vôle vystavenej nástrahám a zbavenej Božej pomoci.  

Keď už majú o tejto problematickej veci po náležitej úvahe vhodne poučiť mladého človeka tak tí, ktorým 

Boh zveril povinnosť výchovy a s povinnosťami ich stavu spojil tiež svoje milosti, majú to učiniť obozretne 

a obratne, ako to nie je neznáme kresťanským vychovávateľom. Dobre píše Antoniano: 

"Tak ďaleko ide naša slabosť a náchylnosť k zlému, že prostriedky, ktoré užívame ako liek proti hriechom, 
takmer vyvolávajú podnet a príležitosť ku hriechu. Preto je veľmi dôležité, aby rozumný otec pri 
príležitostnom rozhovore so synom na túto chúlostivú vec starostlivo dbal, aby snáď nezašiel príliš ďaleko 
a podrobne nelíčil deťom strašný mravný mor, ktorý zachvátil toľko ľudí. Inak by v nežných detských 
dušiach tlejúci žiar vášní rozdúchal alebo ho dokonca zapálil namiesto toho aby ho, ako zamýšľal, uhasil. 
Všeobecne povedané: postačí a viac ako postačí pri výchove detí užívať prostriedkov, ktoré vedú k čistote a 
odvádzajú od nerestí."44  

Koedukácia. 

Rovnako klamná a kresťanskej výchove nepriateľská je spoločná výchova mládeže oboch pohlaví; nazývajú 

ju koedukácia. Mnohí z tých, ktorí sa koedukácii zastávajú, robia tak preto, že neuvažujú alebo popierajú, že 

človek sa rodí porušený pádom prarodičov, iní zase majú tak zmätené pojmy, že zákonité spolužitie ľudí 

zamieňajú za neusporiadané a voľné spojenie mužov a žien vo všetkom sebe rovných. Ale Boh, vládca 

všetkého, chcel, aby dokonalé súžitie oboch pohlaví bolo len v manželstve, kdežto v rodine a ostatnej ľudskej 

spoločnosti len v určitom odstupňovaní. Okrem toho nie je v istej prirodzenosti - ktorá tvorí dve pohlavia 

odlišné telesným ústrojenstvom, povahou aj vlohami - žiaden dôvod, aby mužská i ženská mládež bola 

vychovávaná spolu, ak nepoviem, jedným a tým istým spôsobom. Božia múdrosť ustanovila obe pohlavia, 

                                                           
42 Ján 3, 8. 
43 Rim 7, 23. 
44 O kresťanskej výchove detí, kn. II., kap. 88. 
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aby sa navzájom v rodine i v spoločnosti dopĺňali a zrastali do jednoty práve pre telesné i duševné rozdiely 

medzi nimi. Na túto rozdielnosť pohlaví je treba obzvlášť dbať pri výchove a vyučovaní, ba priamo má byť 

podporovaná odlúčením podľa veku a okolností. Tieto zásady prikazované kresťanskou múdrosťou, musia 

byť včas a múdro zachovávané, hlavne v búrlivých časoch mladosti, od ktorej závisí skoro celý budúci život, 

a nielen vo všetkých školách, ale aj pri hrách a pri telocviku, kde sa má obzvlášť dbať na dievčenskú 

hanblivosť, lebo je nanajvýš neslušné, aby sa dievčatá vystavovali očiam všetkých ľudí. 

Pamätáme na vážne slová Božského Majstra "Beda svetu pre pohoršenia"45, a preto ctihodní bratia, 

naliehavo pobádame Vašu starostlivosť a úsilie proti týmto zhubným bludom, ktoré na veľkú škodu 

mládeže sa príliš šíria aj medzi kresťanským ľudom.  

 

III. Prostredie výchovy 

K dokonalej výchove patrí, aby všetko, čím sú deti v čase výchovy obklopené, zodpovedalo cieľu výchovy. 

Kresťanská rodina 

A prvým takým prirodzeným a pre výchovu dieťaťa nutným prostredím je jeho rodina, na ten účel práve 

Bohom ustanovená. Preto právom pokladáme za stálu a najbezpečnejšiu výchovu tú, ktorú dieťa dostáva v 

usporiadanej a mravnej rodine, za výchovu tým stálejšiu a bezpečnejšiu, čím viac predovšetkým rodičia a 

potom ostatní domáci predchádzajú deti dobrým príkladom. 

Nemienime tu všeobecne uvažovať o celej rodinnej výchove, je to príliš rozsiahla látka. Je konečne dosť 

starších i novších spisovateľov, ktorí podľa katolíckeho učenia výborne písali o rodinnej výchove. Z týchto 

spisovateľov zasluhuje veľkú chválu už spomenutý Antoniano; napísal knihu "O kresťanskej výchove detí", 

a to tak odborne, že svätý Karol Boromejský ju dal v kostole verejne predčítavať zhromaždeným veriacim. 

Chceme Vás však, ctihodní bratia, upozorniť na to, ako žalostne upadla rodinná výchova v novších časoch. 

Na slobodné povolania a na verejné postavenie, a to sú konečne veci málo významné, sa ľudia pripravujú 
dlhými štúdiami, namáhavým cvičením a dôkladnou prípravou; kdežto do výchovy detí, ktorá je skutočne 
hlavnou povinnosťou rodičov, sa mnohí rodičia odvážne púšťajú takmer bez akejkoľvek prípravy, lebo sú 
príliš zaneprázdnení hmotnými vecami a starosťami.  

Ešte na väčšiu škodu dobra plynúceho z rodinnej výchovy je dnes rozšírený zlozvyk, že takmer všade bývajú 

deti v najútlejšom veku veľmi ľahko odlučované od rodiny pod rôznymi zámienkami hospodárskymi, 

priemyselnými a obchodnými i politickými. Je dokonca štát, kde deti sú vytrhnuté z lona rodiny a odvádzané 

do bezbožných spolkov a škôl, nie tak, aby boli správne vychovávané, ako skôr, aby boli skazené a duchovne 

pokrivené - samozrejme za tým účelom, aby nasiakli bezbožnosťou a nenávisťou podľa názorov tých, ktorí 

snívajú o spoločnom vlastníctve všetkých vecí. A tak obnovujú strašnejším a skutočnejším spôsobom vraždu 

neviniatok. 

Preto pre lásku Ježiša Krista k ľuďom zaprisahám a úpenlivo prosím pastierov duší, aby nezanedbávali 

žiaden prostriedok, ako kázeň, tak náboženské poučovanie, slová alebo rozširovanie ľudových spisov, aby 

kresťanskí rodičia boli poučení nielen všeobecne a teoreticky, ale podrobne a prakticky, aké majú 
povinnosti v náboženskej, mravnej a občianskej výchove svojich detí, a hlavne aké cesty a spôsoby - okrem 

dobrého príkladu svätého života - vedú k účinnejšiemu uskutočneniu výchovy. Apoštol Pavol nelenil vo 

svojich listoch opakovať také napomenutia a povzbudenia; zvlášť v liste Efezanom medzi iným takto 

napomína: "Otcovia, nedráždite hnev svojich dietok."46 Toto rozhorčenie nepochádza len z toho, že rodičia 

                                                           
45 Mat. 18, 7. 
46 Efez. 6, 4. 
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sú na deti príliš prísni a hrubí, ale hlavne z toho, že ťažko znášajú povahu a vrodenú živosť detí a nepoznajú 

vhodné spôsoby napomenutia, a predovšetkým zo zmäkčilej a akoby uvoľnenej disciplíny, ktorá sa rozmáha 

v rodinách, a preto v detských dušiach vládnu neskrotné vášne. Rodičia a vychovávatelia mládeže sú 

skutočne zástupcovia Boží a majú sa snažiť, aby svoju dôstojnosť a moc od Boha zverenú, správne užívali 

pre dobro detí a to nie pre svoje pohodlie, ale aby deti viedli a vychovávali vo svätej a milej "bázni Božej, 
ktorá je začiatkom múdrosti." V nej trvalo spočíva vážnosť predstavených a bez nej nemôže byť stály 

poriadok, jasný mier a žiadne dobro ani v rodine, ani v žiadnej ľudskej spoločnosti.       

Cirkev a jej vychovávateľské dielo 

Krehkým silám ľudskej prirodzenosti pokazenej dedičným hriechom prispieva Boh vo svojej dobrote 

hojnou pomocou svojej milosti a okrem toho aj početnými prostriedkami, ktoré má bohato Cirkev pre 

nápravu a posvätenie duší. Preto Cirkev, veľká rodina Kristova, je najpovolanejšia a s jednotlivými rodinami 
najužšie spojenou vychovávateľkou.  

A toto najvhodnejšie miesto dobrej výchovy, ktorým je Cirkev, nemá a neposkytuje iba sviatosti, ktoré majú 

v sebe milosť a dáva ju dušiam, ani iba posvätné obrady, ktoré podivuhodne prispievajú k cnostnej výchove 

mládeže, ani iba sväté miesta chrámov, ktorých slávnostné obrady, výtvory sochárstva a maliarstva, súzvuk 

organu a spevu sú vzácnou pomôckou, aby duše boli prenikané zbožnosťou a dobrými mravmi. Cirkev tiež 

podporuje a udržuje veľký počet rôznych škôl, spoločností a ústavov každého druhu, ktoré chcú, aby bola 

mládež vychovávaná v zbožnosti i vo vedách a umeniach a pri tom tiež užívajú aj príjemné zábavy a telesnú 

výchovu. Dlhodobá plodnosť Cirkvi v tomto smere nemálo ukazuje a dokazuje jej materskú prezieravosť a 

nemôže byť prekonaná a je hodná tej najväčšej chvály. Dokazuje však tiež obdivuhodný súlad medzi Cirkvou 

a kresťanskou rodinou, o ktorom sme už skôr hovorili. Právom môžeme vyhlásiť, že Cirkev a rodina tvoria 

akoby jedno útočisko a jeden svätostánok kresťanskej výchovy. 

Škola 

Pretože bolo treba vychovávať mládež vo všetkých vedách a umeniach, ktoré prispievajú k prospechu a 

rozkvetu občianskej spoločnosti a rodina sama na to nedostačovala, vznikli školy verejné, najprv - dobre si 

všimnite - spoločným pričinením Cirkvi a rodiny a až oveľa neskôr aj z podnetu štátu. A preto vidíme z dejín 

vzniku školstva, že sídla vied a škôl vznikli vlastne ako pomocnice a takmer doplnok Cirkvi a rodiny. Z toho 

vyplýva, že verejné školy nemôžu byť v rozpore s rodinou a Cirkvou, ale majú sa podľa možnosti s oboma 

zhodovať. Škola, rodina a Cirkev majú tvoriť takmer jednu svätyňu kresťanskej výchovy, ak nemá sa škola 
úplne minúť svoj cieľ a zvrhnúť sa v morovú nákazu a záhubu mládeže.   

To tiež verejne vyhlásil laik, zahŕňaný veľkými chválami pre svoje spisy o výchove mládeže - hoci ich 

nemôžeme vo všetkom odporučiť, pretože v sebe skrývajú nesprávny liberalistický názor; - napísal v nich: 

"Ak nie je škola chrámom, je pelešou", a na inom mieste: "Ak nie je vo výchove mládeže jednota medzi 
vyučovaním predmetov a medzi učením náboženským, rodinným a občianskym, rastú z mládeže ľudia 
úbohí a neschopní."47  

Neutrálna, laická škola. 

Z toho nutne vyplýva, že neutrálne či laické školy zavrhujú a vyvracajú všetky základy kresťanskej výchovy 

už tým, že z nich vylučujú náboženstvo. A konečne tieto školy sú iba zdanlivo neutrálne, nestranné, pretože 

v skutočnosti sú alebo budú rozhodnými nepriateľmi náboženstva.   

 

                                                           
47 Mik. Tomasseo, Myšlienky o výchove, časť 1., 3, 6. 
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Škola nábožensky zmiešaná a jednotná škola. 

Trvalo by dlho, a nie je to ani potrebné, aby sme opakovali to, čo naši predchodcovia, hlavne Pius IX. a Lev 

XIII. otvorene vyhlásili, keď v ich dobách zlý mor laicizmu zaplavoval verejné školy. My opakujeme a 

potvrdzujeme ich požiadavky48 rovnako ako nariadenia posvätných zákonov, ktoré katolíckej mládeži 

zakazujú navštevovať z akéhokoľvek dôvodu školy neutrálne ako aj zmiešané, totiž také, v ktorých sú bez 

rozdielu vyučovaní tak katolíci ako i nekatolíci. Navštevovať takéto školy bude dovolené len za istých 

miestnych a časových pomerov po múdrom uvážení miestneho biskupa a len za zvláštnych ochranných 

opatrení.49 Rovnako nemožno trpieť školy (zvlášť "jednotné" , do ktorých sú povinné chodiť všetky deti), v 

ktorej sa síce vyučuje zvlášť katolícke náboženstvo, ale nie sú na nich katolícki učitelia, ktorí by vyučovali 

spoločne katolícke i nekatolícke deti vedy a umenia.     

Katolícka škola. 

Na niektorej škole sa síce vyučuje náboženstvo (ostatne, býva ho veľmi poskromne), ale tým ešte táto škola 

nevyhovuje právam Cirkvi a rodičov, ani nie je hodná, aby do nej chodili katolíckej deti. Aby škola naozaj 

vyhovovala, musí celá školská výchova a výučba, totiž učitelia, duch vyučovania, knihy všetkých odborov, 
skrátka všetko byť preniknuté kresťanským duchom a vedené materskou bdelosťou Cirkvi. Všetko má byť 

tak upravené, aby náboženstvo bolo aj základom aj korunou každého vychovávateľského počínania. A tak 

to má byť nielen vo všeobecných, ale aj na vyšších školách. "Je nutné" , aby sme použili slová Leva XIII., "Aby 
dieťa nebolo vyučované náboženstvu len na niektorých hodinách, ale aby celé vyučovanie bolo preniknuté 

duchom zbožnosti. Ak to nie je, ak nepreniká a nezahrieva vnútro učiteľov aj žiakov posvätný duch, málo 

úžitku vzíde z ktorejkoľvek náuky, a teda často vzniknú nemalé škody."50  

Katolícka škola má právo na finančnú podporu štátu. 

Nech nikto nenamieta, že štátu, ktorého občania sú rôzneho náboženstva, je absolútne nemožné inak 

poskytnúť výchovu mládeže iba školou neutrálnou alebo zmiešanou. 

Práve naopak, štát by sa iste prezieravejšie postaral o vzdelanosť občanov a bolo by to ľahšie, keby úmysly 
a podniky Cirkvi a rodiny v tejto veci nechal slobodne sa rozvíjať a uplatňovať a obe podporoval. Že je to 

možné na veľkú radosť rodín a na prospech verejnej vzdelanosti a pokoja - jasne dokazuje skutočnosť, že v 

mnohých národoch, hoci sú u nich rôzne vyznania, vošlo do platnosti, že školský poriadok a osnovy nijako 

neporušujú práva rodiny, nielen pokiaľ sa týka náuky (pretože sú tam pre katolícke deti katolícke školy), 

ale aj v primeranej a správnej úhrade nákladov, ktorú štát poskytuje školám, ktoré si rodiny po práve samy 
vyvolia.    

Avšak v iných národoch, tiež zmiešaného náboženstva, sa veci majú úplne inak na nemalú škodu katolíckeho 

ľudu. Tam si katolíci pod dozorom a pod vedením biskupov a všetkých kňazov a za prispenia oboch 

duchovenstva, svetského i rehoľného, len zo svojich peňazí vydržiavajú školy, aby ich deti boli správne 

vychovávané; tak sú si vedomí svojej najdôležitejšej povinnosti. A na svojom rozhodnutí s chvályhodnou 

štedrosťou zjavne trvajú a hľadia všetkými prostriedkami uskutočniť heslo svojej činnosti: "Celej katolíckej 
mládeži katolícku výchovu v katolíckych školách". Starostlivosť tamojších katolíkov o školu nie je síce 

                                                           
48 Pius IX.: list „Quum non sine“ z 14. 7. 1864 - Syllabus, veta 48. - Lev XIII.: preslov „Summi pontificatus“ z 20. 8. 
1880; okr. list „Nobilissima“ z 8. 2. 1884; okr. list „Quod multum“ z 22. 8. 1886; list „Officio sanctissimo“ z 22. 
12. 1887; okr. list „Caritatis“ z 19. 3. 1894; atd. (porovnaj cirkev. zák. s poznámkami o prameňoch k zákonu 
1374). 
49 Cirkevný zák., zák. 1374. 
50 Okr. list „Militantis Ecclesiae“ z 1. 8. 1897. 
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štátom podporovaná, ako by to vyžadoval zákon spravodlivosti, ale predsa jej úrady nemôžu prekážať ani 

ju zakazovať, iba ak by chceli pošliapať sväté práva rodiny a zničiť životné podmienky slobody. 

V tých štátoch, kde sa však prvým požiadavkám slobody odporuje alebo sa im všetkými spôsobmi prekáža, 

tam nikdy katolíci nespravia dosť aj za najväčších ťažkostí, aby ochránili svoje školy pred pohromou a aby 

dosiahli spravodlivé zákony o slobodnej výchove mládeže. 

Katolícka škola - najdôležitejšia úloha Katolíckej akcie. 

Je mimo akejkoľvek pochybnosti, že všetko, čo veriaci konajú pre katolícku školu, ktorá má uskutočňovať a 
chrániť výchovu ich detí, je skutkom náboženským a preto najdôležitejšou úlohou Katolíckej akcie. Preto sú 
nášmu otcovskému srdcu najmilšie všetky najvyššie chvályhodné spolky, ktoré sa rôznym spôsobom 
starostlivo starajú o túto veľmi dôležitú vec. 

Lebo nech je jasne vyhlásené a dobre všetkými pochopené a uznané, že veriaci usilujúci sa o katolícku školu 
pre svoje deti, v žiadnom štáte neobhajujú stranícku politiku, ale náboženskú povinnosť, ktorú im 

nevyhnutne ukladá ich svedomie. Nechcú svoje deti odviesť od štátneho poriadku a ducha, ba naopak chcú 

ich v ňom vychovávať čo najdokonalejšie a k čo najväčšiemu prospechu národa; veď naozajstný katolík 
preniknutý katolíckym učením je preto aj najlepším občanom, ctiteľom vlasti, je úprimne oddaný štátnej 

moci v každom zákonitom štátnom útvare.    

Veru, v takej škole, ktorá súhlasí s Cirkvou a s kresťanskou rodinou, sa nemôže stať, aby pri vyučovaní 

ostatných predmetov, bolo na zrejmú škodu výchovy, napádané to, čo sa deti učili na náboženskej hodine. 

Ak snáď núti vychovávateľská starostlivosť učiteľa, aby pre poznanie a pre vyvrátenie bludov používali 

knihy narušené bludmi, majú tak učiniť s takými ochrannými opatreniami a s protiliekom zdravého učenia, 

aby z toho kresťanská výchova mládeže mala skôr úžitok a nie škodu. 

V takomto spôsobe výchovy tiež nie je, čím by štúdium materskej reči a tzv. klasického písomníctva bolo 

kedy na škodu svätosti mravov. Veď kresťanský učiteľ sa riadi príkladom včiel, ktoré zbierajú a vysávajú z 

kvetov to najčistejšie a ostatné si nevšímajú, ako sv. Basil51 učí mládež v reči o čítaní klasických 

spisovateľov.52  

Táto potrebná obozretnosť odporúčaná samotným pohanom Kvintiliánom53, nijako nebráni tomu, aby sa 

kresťanský učiteľ nepoučil o tom, čo naozaj dobré a prospešné vedám a spôsobu vyučovania priniesla naša 

doba a aby to užíval podľa slov apoštola: "Všetko skúšajte, čo dobré je, toho sa držte."54 Keď však kresťanský 

učiteľ prijíma novoty, má sa mať na pozore, aby ľahko neopúšťal staré zásady a poznatky, ktorých 

prospešnosť a účinnosť potvrdila skúsenosť mnohých vekov. Ide hlavne o štúdium latinského písomníctva; 

vidíme, ako a iste neprávom, upadá pre zanedbaný spôsob ono vyučovanie, ktoré tak úspešne využívalo 

zdravé pestovanie humanitných náuk, ktoré bujne prekvitali hlavne v cirkevných školách.   

Ušľachtilý názor zdedený od predkov vyžaduje, aby deti zverené katolíckym školám boli síce vyškolené vo 

vedách a v umení plne podľa požiadaviek súčasnej doby, ale aby tiež boli pevne a hlboko preniknuté zdravou 

filozofiou a aby pominula každá povrchnosť tých, ktorí "by boli azda našli potrebné, keby neboli hľadali 
zbytočné."55 Každý kresťanský vychovávateľ má mať pred očami to, čo je krátko obsiahnuté vo výroku Leva 

XIII.: "Viac treba dbať na to, aby nielen vyučovacia metóda bola dobrá a správna, ale hlavne aby samo 

                                                           
51 P. G. 31, 570. 
52 Klasický spisovateľ grécky nebo latinský znamená spisovateľa z dôb pohanských. P. pr. 
53 Inst. Just. orat. I., 8. 
54 1. Sol. 5, 21. 
55 Seneka, list 45. 
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vyučovanie všetkých odborov poznania a umenia bolo v súlade s katolíckou vierou a to predovšetkým vo 
filozofii, na ktorej z veľkej časti závisí správny základ všetkých vied."56  

Dobrí učitelia. 

Avšak blahodarná činnosť škôl nezávisí tak na správnych zákonoch, ako na správnych učiteľoch. Tí majú 

byť dobre na svoj odbor pripravení a rozumieť tomu, čo učia žiakov a vybavení rozumovými aj mravnými 

vlastnosťami, ktoré si vyžaduje ich zaiste ťažký úrad. Majú blčať čistou Božou láskou ku zvereným deťom 

rovnakou mierou ako milujú Ježiša Krista a jeho Cirkev - ktorých miláčikmi deti sú - a tým im tiež má 

úprimne ležať na srdci pravé dobro rodín a vlasti. 

Preto je nám veľkou útechou a srdečne ďakujeme Božej dobrote, keď vidíme, že k družinám rehoľníkov a 

rehoľníčok, ktoré sa venujú výchove detí a mládeže, pripája sa mnoho výborných vychovávateľov oboch 

pohlaví a pre dokonalejšie pestovanie vlastného ducha sa združujú v zhromaždeniach a spolkoch. Tieto 

spoločnosti sú výbornou a pevnou oporou Katolíckej Akcie a zasluhujú chválu aj rozšírenie, pretože sa 

nezištne, vytrvalo a usilovne venujú dielu, ktoré sv. Gregor Naziánsky nazval "umením všetkých umení a 
vedou všetkých vied"57, totiž vedenie a výchova mládeže. Keďže však o nich platia slová Božského Majstra: 

"Žatva je veľká, ale robotníkov málo"58, pokorne prosíme Pána žatvy, aby poslal nových početných umelcov 

kresťanskej výchovy. O jej výchovu sa majú s veľkou starostlivosťou usilovať duchovní pastieri a najvyšší 

predstavení reholí a rádov.    

Svet a jeho nebezpečenstvo. 

Okrem toho je potrebné vedenie a dozor vo výchove mládeže; "Tá sa poddá a nakloní k zlému ako vosk"59, 

podľa toho v akom životnom prostredí žije. Tú je nutné vzďaľovať zlé príležitosti a vhodne poskytovať 

príležitosti k dobrému vo chvíľach duševného oddychu a v spoločnosti dobrého druhu, lebo "zlé spoločnosti 
kazia dobré mravy."60  

Okrem toho v terajších časoch je nutné tým viac a tým starostlivejšie byť na stráži, čím viac sa množia 

príležitosti mravného i náboženského stroskotania neskúsenej mládeže. To pochádza hlavne z bezbožných 

a nemravných kníh, ktoré sa vo veľkom množstve zločinne za lacný peniaz predávajú a šíria, z filmových 

predstavení a teraz aj z počúvania rozhlasu, ktorý umožňuje, aby čítanie každého druhu preniklo do 

najširších vrstiev - podobne ako film sprístupňuje akýkoľvek druh predstavenia. Tieto veľmi mocné 

populárne prostriedky by mohli veľmi prospieť vzdelanosti a výchove, keby boli riadené zdravými 

zásadami. Bohužiaľ, často zvádzajú len k nerestiam a slúžia špinavému zisku. Svätý Augustín horko ľutoval, 

že mnoho kresťanov sa v jeho dobe dalo zviesť na účasť  pri hrách v amfiteátroch a naživo objasňoval 

poblúdenie svojho žiaka a priateľa Alypia, ktoré na šťastie trvalo len krátko.61 Koľko mladých ľudí 

skazených dnešnými hrami a zlými knihami by mali rodičia a učitelia oplakávať!  

Preto zasluhujú chválu a podporu všetky snahy venované výchove, ktoré sú vedené kresťanským duchom 

a snahou pomôcť duši mládeže a vhodnými knihami a časopismi upozorňujú hlavne rodičia a vychovávateľa 

na nebezpečenstvá kníh a predstavení, ktoré väčšinou skryto napádajú mravnosť a náboženstvo, a pri tom 

sa starajú, aby boli medzi ľudom šírené dobré knihy a aby bolo dosť hier správne výchovne pôsobiacich, 

                                                           
56 Lev XIII., okr. list „Inscrutabili“ z 21. 4. 1878. 
57 Reč II., P-G 35, 426. 
58 Mat. 9, 37. 
59 Horatius, Umenie básnické, verš 163. 
60 1. Kor. 15, 33 
61 Vyznania 6, 8. 
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alebo s veľkým nákladom zriaďujú divadlá a kiná, ktoré nielen nijako neohrozujú cnosť, ale sú jej k 

nemalému prospechu. 

Takáto opatrnosť a bdelosť, ktorá je veľmi potrebná, ako sme povedali, nevyžaduje ani zďaleka, aby mládež 

bola odlúčená od styku s ľuďmi, s ktorými žije a medzi ktorými má zachrániť svoju dušu, ale aby bola dnes 

čo najviac vyzbrojená a kresťansky upevnená proti nástrahám a bludom sveta. Svet je podľa sv. Jána celý 

"žiadosť tela a žiadosť očí a pýcha života."62 Naša mládež však má byť tým, čím majú byť kresťania všetkých 

čias: "spolumajitelia sveta, nie bludov", ako napísal Tertullian63 o prvých kresťanoch.   

 

IV. Cieľ a spôsoby kresťanskej výchovy 

Týmito Tertullianovými slovami sme sa dotkli toho, o čom sme sa rozhodli hovoriť na konci, hoci je to veľmi 

dôležité. V čom totiž hlavne tkvie kresťanská výchova? To spoznáme z cieľa výchovy. Ak si to dôkladne 

všimneme, spoznáme nad slnko jasnejšie, že najvyššia vychovávateľská úloha a úrad patrí Cirkvi. 

Cieľ: vytvoriť naozajstného kresťana 

Vlastným a bezprostredným cieľom kresťanskej výchovy je, aby za pomoci milosti Božej vytvorila 

ozajstného a dokonalého kresťana, to jest, aby samého Krista stvárnila a zobrazila v tých, ktorí sa v krste 

znovu zrodili, ako výstižne píše sv. Pavol: "Deti moje, opäť vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude 
stvárnený Kristus."64 Pravý kresťan má v Kristovi žiť nadprirodzeným životom - "Kristus, váš život"65 - a 

nadprirodzený život sa má aj v každom konaní prejavovať, "aby sa aj život Ježišov zjavil na našom 
smrteľnom tele."66  

Preto sa kresťanská výchova týka ľudského života v celom jeho rozsahu: života telesného i duševného, 

rozumového i mravného, života jednotlivcov, rodinného i spoločenského: nie však, aby ho nejako 

obmedzovala, ale aby ho povznášala, riadila a zdokonaľovala podľa príkladu a učenia Ježiša Krista. 

Pravý kresťan, vytvorený kresťanskou výchovou, nie je nič iné ako nadprirodzený človek, ktorý cíti, myslí, 

koná dôsledne a primerane podľa zdravého rozumu osvieteného nadprirodzeným svetlom príkladu a 

učenia Ježiša Krista; je z neho človek vynikajúci naozajstnou pevnosťou ducha (človek naozaj charakterný, 

by sa povedalo dnes). Nie je predsa pevným charakterom ten, kto je dôsledný a koná vytrvalo podľa svojho 

vlastného názoru, ale len ten je charakterný, kto dbá na večné zásady spravodlivosti, ako sa vyslovil aj 

pohanský básnik67 ospevujúci "spravodlivého" a zároveň "dôsledného muža". Tieto zásady spravodlivosti 

nemôžu byť celkom zachované, iba ak by sa Bohu dávalo to, čo Bohu prináleží. A tak robí pravý kresťan.  

Svetským ľuďom pripadá cieľ kresťanskej výchovy ako myšlienkový prelud či skôr ako zámer, ktorý nie je 

možné uskutočniť, aby tým nielen neboli zničené alebo aspoň oslabené prirodzené sily človeka, ale v istom 

zmysle, aby nebola zavrhnutá aj práca každodenného života. Z toho by vyplývalo, že cieľ kresťanskej 

výchovy by bol cudzí ľudskej spoločnosti a jej pozemskému prospechu aj veľmi škodlivý rozvoju 

písomníctva, vied, umení aj celej ľudskej vzdelanosti a občianskemu pokroku. 

 

                                                           
62 Janov 2, 16. 
63 O modloslužbe 14. 
64 Galat. 4, 19. 
65 Kolos. 3, 4. 
66 2. Kor. 4, 11. 
67 Horácius Ód kniha III., óda 3, verš 1. 
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Kresťanstvo je zdrojom plného a radostného života. 

Tieto námietky kedysi prednášali pohania; tí boli síce vzdelaní, ale nepoznali pravý stav vecí a boli 

presiaknutí predsudkami. V nových časoch sa bohužiaľ pohanské osočovanie kresťanskej výchovy viac a 

usilovnejšie šíri.  

Odpovedal im však už Tertullian: "Nie sme vyhnanci života. Pamätáme si, že sme vďačnosťou povinní Pánu 
Bohu Stvoriteľovi, nič z plodov jeho diel nezavrhujeme, ale vyvarujeme sa toho, aby sme ich nadmieru alebo 
nadarmo nedostávali. Tak s vami žijeme na tomto svete a nevyhýbame sa ruchu ulice, nie sme bez jatiek, 
bez kúpeľov, obchodov, dielní, krčiem, nie sme bez vašich trhov a ostatných spoločenských stykov. Aj my sa 
s vami plavíme na lodiach a konáme vojenskú službu a roľníčime a obchodujeme, tak sme premiešaní s vami 
vo všetkých povolaniach a ovocie našej práce dávame aj vám k úžitku. Neviem, ako môžeme byť pokladaní 
za neplodných vo vašich povolaniach, keď v nich a z nich žijeme!"68  

Pravý kresťan je najlepším občanom. 

Úprimný kresťan je veľmi ďaleko od toho, aby sa vyhýbal konaniu pozemských vecí a potláčal prirodzené 

sily, ba naopak rozvíja ich a zdokonaľuje tým, že ich spája s nadprirodzeným životom, takže zušľachťuje 

prirodzený život a posilňuje ho účinnejšími pomocnými prostriedkami, primeranými nielen duchovným a 

večným, ale aj prirodzeným životným potrebám. 

Dôkazom toho sú dejiny kresťanstva a všetkých jeho ustanovizní, ktoré až dodnes sa stotožňujú s dejinami 

pravej ľudskej vzdelanosti a pokroku. Dokazujú to hlavne životy svätých, ktorých stále a výlučne rodí akoby 

večne plodná Cirkev. Svätí dosiahli najvyššieho stupňa kresťanskej výchovy a tak zušľachtili ľudskú 

spoločnosť a rozmnožili dobro všetkých pokolení. Svätci majú zaiste najväčšiu zásluhu o ľudstvo; žiarili 

príkladom dokonalej svätosti vo všetkých kruhoch ľudskej spoločnosti a vo všetkých povolaniach; 

nechýbajú medzi nimi jednoduchí a nevzdelaní roľníci, ani učení a vzdelaní muži, ako nepatrný remeselník 

tak ani vojvodca, ani otec - hlava rodiny, ani králi - vládcovia národov; ani prosté dievčatá a ženy venujúce 

sa domácemu životu, ani kráľovské manželky a vládkyne. Akými chválami máme zahrnúť ohlasovateľov 

evanjelia, ktorí v misiách svojou obrovskou námahou prospievajú aj časnému dobru ľudstva, a so svetlom 

viery prinášali a nesú nevzdelaným národom vzdelanosť a jej dobrodenia! Ako chváliť tých, ktorí na pomoc 

trpiacim ľuďom založili toľko rôznych zariadení kresťanskej milosrdnej lásky? Ako zvelebovať početných 

svätých vychovávateľov a vychovávateľky, ktorí sa postarali, aby iní šírili a udržiavali výchovné zriadenia 

svätých zakladateľov na prospech rodín a národov? 

Ježiš - Majster a vzor výchovy. 

Toto sú dobrodenia kresťanskej výchovy, zvlášť to, že človeka povznáša a utvára k nadprirodzenému 

cnostnému životu v Kristovi. Náš Pán Ježiš Kristus, Božský Učiteľ, je prameňom a darcom nadprirodzeného 

života a cnosti a dáva sa za príklad všetkým ľuďom všetkých vrstiev, hlavne však mládeži, aby Ho spoznala, 

a nasledovala predovšetkým príklad Jeho mladosti, ktoré skryto a v námahách prežil v poslušnosti, 

ozdobený všetkými cnosťami osobnými, rodinnými i spoločenskými, pred Bohom a pred ľuďmi. 

Záver 

Všetky tieto nedoceniteľné duchovné poklady, ktoré sme sotva z časti vymenovali, patria tak úzko k Cirkvi, 

že sú akoby jej prirodzenosťou, pretože Cirkev - tajomné telo Kristovo, nepoškvrnená nevesta Kristova - je 

preto tiež najplodnejšou Matkou a zároveň najvyššou a najdokonalejšou vychovávateľkou. Preto veľký a 

geniálny Augustín - zakrátko budeme sláviť 1500. výročie jeho smrti69 -  uchvátený posvätnou láskou k takej 

                                                           
68 Obrana 42. 
69 List je písaný r. 1929. P. pr. 
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Matke, volal: "Katolícka Cirkev, naozajstná Matka kresťanov, právom nekážeš len, aby sme čisto a 
nepoškvrnene uctievali Boha, ktorého dosiahnuť znamená najblaženejší život: je v Tebe tiež toľko lásky a 
milosrdenstva k blížnemu, že máš mocný liek na rôzne neduhy, ktorými ľudské duše chorľavejú za hriechy. 
Tie cvičíš a učíš každého primerane jeho telesnému i duševnému rozvoju, dieťa detsky, mládež pevne a 
pokojne starých, Ty podrobuješ deti rodičom do slobodného poddanstva a rodičov ustanovuješ do 
láskavého panstva nad deťmi. Bratov viažeš s bratmi putom náboženstva, pevnejším a užším než putá krvi 
... Občanov spájaš s občanmi, národmi s národmi a konečne všetkých ľudí pre pamiatku prarodičov spájaš 
nie iba do spoločnosti, ale do bratského zväzku. Učíš kráľov, ako sa majú starať o ľud, napomínaš národy, 
aby boli podriadené kráľom. Verne učíš, komu patrí česť, koho milovať, koho ctiť, koho sa báť, koho potešiť, 
koho napomenúť, koho povzbudiť, koho pokarhať, komu dohovoriť, koho potrestať; ukazuješ tak, že 
všetkým nepatrí všetko, ale že všetkým patrí láska a nikomu nespravodlivosť!"70  

Ctihodní bratia, v pokornej prosbe pozdvihnime duše i ruky k nebu k "Pastierovi a biskupovi našich duší"71, 

k Božskému Kráľovi, "Pánovi panujúcich", nech sám vo svojej všemohúcnosti prikáže, aby preslávne plody 

kresťanskej výchovy po celom svete deň zo dňa hojnejšie rástli a množili sa na prospech jednotlivcov i 

národov!  

V záruke nebeských darov Vám, ctihodní bratia, Vášmu duchovenstvu aj ľudu, s otcovskou láskou 

udeľujeme apoštolské požehnanie. 

Dané v Ríme u sv. Petra, 31. decembra roku 1929, v ôsmom roku nášho pontifikátu. 

Pius PP. XI. 

 

Zdroj: http://vendeecz.blogspot.com/2014/10/divini-illius-magistri.html 
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70 O mravoch katolíckej Cirkvi, kn. I., kap. 30. 
71 2. Petr. 2, 25. 


