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Ctihodní bratia, 

Pozdrav a apoštolské požehnanie. 

Ľudské srdcia neboli hádam ešte nikdy tak ako dnes naplnené živou túžbou posilniť a rozšíriť spoločné 

dobro ľudskej spoločnosti do bratského zväzku, tak ako sme ním navzájom spojení v dôsledku spoločného 

pôvodu a tej istej prirodzenosti. Národy totižto doposiaľ v plnosti neužívali dary mieru. Naopak starými a 

novými nezhodami na rôznych miestach vyvolávajú občianske vojny a vzbury. Z toho potom plynú mnohé 

spory, ktoré ohrozujú blaho a pokoj národov a nemôžu byť vo väčšine prípadov urovnané inak než svornou 

a cieľavedomou spoluprácou vlád zúčastnených štátov. Je teda pochopiteľné, že široké kruhy sa usilujú o 

tesnejšie spojenie medzi národmi opierajúc sa o bratstvo a dnes už o všeobecne uznávanú jednotu ľudského 

pokolenia. 

2. Mnohí sa snažia uskutočňovať túto jednotu, aj pokiaľ ide o novozákonný poriadok, ustanovený našim 

Pánom Ježišom Kristom. Vychádzajú z predpokladu, že takzvaný náboženský človek je zjav výnimočný, a na 

tom ako predpokladajú, zakladajú nádej, že národy s rôznymi náboženskými názormi sa bez ťažkostí 

zhodnú vo vyznávaní niekoľkých málo náuk ako na spoločnej základni náboženského života. Za tým účelom 

usporadúvajú kongresy, zhromaždenia, konferencie a bez výberu pozývajú na ne a na diskusiu osoby z 

najširších kruhov: pohanov všetkých názorov, kresťanov a dokonca i nešťastných odpadlíkov a zatvrdilých 

kritikov Božstva Ježiša Krista a jeho Božského poslania. Katolíci v žiadnom prípade nemôžu schvaľovať 

takéto pokusy, ktoré vychádzajú z bludnej náuky, podľa ktorej sú všetky náboženstvá viac menej rovnako 

chvályhodné a dobré, pretože vraj iba rôznymi spôsobmi vyjadrujú spoločné cítenie, ktoré nás povznáša k 

Bohu a vedie k uznaniu jeho najvyššej zvrchovanosti. Z tohto zrejme vyplýva, že všetci, ktorí takéto teórie a 

pokusy bezvýhradne schvaľujú sa úplne zriekajú Bohom zjaveného náboženstva. 

3. Pri týchto snahách o podporu jednoty medzi kresťanmi sa mnohí dávajú oklamať niektorými falošnými 

dôvodmi.  

4. Či nie je správne, a či to nie je dokonca povinnosť – tak sa to stále opakuje – aby sa tí, ktorí sa nazývajú po 

Kristovi, zdržali vzájomných výčitiek a konečne boli zjednotení vo vzájomnej láske? A ako sa môže honosiť 

Kristovou láskou ten, kto sa nesnaží zo všetkých síl plniť želanie toho, ktorý prosil Otca, aby jeho učeníci 

jedno boli?1 Nechcel to aj sám Kristus, aby sa jeho učeníci vyznačovali a vynikali práve touto známkou 

vzájomnej lásky? „Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať“2. Kiež by dal 

Boh, hovorí sa ďalej, aby všetci kresťania boli jedno, potom by boli schopnejší bojovať proti moru 

bezbožníctva, ktorý sa každý deň šíri a ohrozuje evanjelium. Takéto a podobné dôvody uvádzajú takzvaní 

všekresťania. Nie sú to len malé skupiny, ale v tomto vzrástli už na veľké zástupy, organizované v rozličných 

spolkoch a väčšinou pod vedením nekatolíckych vodcov, i keď si v otázkach viery zachovávajú rozdielne 

názory. Toto konanie je tak usilovné, že na mnohých miestach nachádzajú mnohých prívržencov a lákavou 

nádejou dokonca získavajú i mnohých katolíkov, s tým že takto sa podarí docieliť jednota, aká zrejme 

zodpovedá i prianiu Matky Cirkvi, ktorej samozrejme na ničom tak veľmi nezáleží ako na tom, aby sa jej 

zblúdené deti vrátili do jej náručia. Ale pod týmto zavádzajúcim lichotením a šteklivými slovami sa skrýva 

závažný blud, ktorý podrýva základy katolíckej viery.  

5. Náš úrad a svedomie nám dáva za povinnosť postarať sa, aby stádo Kristovo nebolo zvedené 
nebezpečnými ilúziami, a preto Vás, ctihodní bratia, upozorňujeme na toto veľké nebezpečenstvo, pretože 

                                                           
1 Ján 17, 21. 
2 Ján 13, 35 
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sme presvedčení, že Vašim hovoreným a písaným slovom je ľahšie preniknúť medzi ľudí, a tak pochopia 

zásady a závery, ktoré Vám teraz predložíme. Takto bude katolíkom jasné, ako majú posudzovať otázku 

spoločného zjednotenia všetkých kresťanov v jednom zväzku a aké stanovisko k tomu majú zaujať. 

6. Boh, tvorca vesmíru, nás stvoril, aby sme ho poznávali a jemu slúžili. Z toho vyplýva, že má plné právo na 

našu službu. Boh mohol skutočne nariadiť človeku iba prirodzený zákon, ktorý by samotným stvoriteľským 

aktom zapísal do našej duši a reguloval pokrok tohto zákona svojou Prozreteľnosťou. V skutočnosti sa však 

rozhodol nám uložiť zákony a počas vekov, od stvorenia ľudského pokolenia až do príchodu a kázania Ježiša 

Krista, chcel sám poučiť človeka o povinnostiach rozumných bytostí voči jeho Tvorcovi: „Mnoho ráz 

a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov“3 . Preto je jasné, že niet iného pravého 

náboženstva okrem toho, ktoré je vybudované na zjavenom slove Božom. Toto zjavenie, ktoré bolo dané na 

počiatku a v ktorom sa pokračovalo pod Starým zákonom, dovŕšil Ježiš Kristus Novým zákonom. Keď teda 

Boh prehovoril – a dejiny to dosvedčujú, že naozaj prehovoril, potom je zrejmou povinnosťou človeka 

bezpodmienečne Bohu uveriť, ktorý sa takto zjavil a podriadiť sa jeho príkazu. Aby sme to ale mohli urobiť, 

založil jednorodený Syn Boží na zemi svoju Cirkev. Všetci, ktorí sa ešte pokladajú za kresťanov, musia 

predsa pripustiť, že Kristus založil len jedinú Cirkev. V odpovedi na otázku, aké vlastnosti táto Cirkev musí 

mať, sa však názory rozchádzajú. Napríklad mnohí popierajú, že Cirkev Kristova musí byť viditeľná, že by 

sa spoločnosť veriacich musela javiť ako jedna a všetci veriaci zjednotení v tom istom učení a pod jedným 

učiteľským a pastierskym úradom. Vo viditeľnej jednote vidia iba akýsi zväzok, zahrňujúci viac spoločností, 

aj keď tieto spoločnosti zastávajú rôzne protichodné náuky. Kristus Pán však založil svoju Cirkev ako 

dokonalú spoločnosť, ktorá je svojou povahou vnímaná zmyslami, aby ďalej pokračovala v diele vykúpenia 

pod vedením jedinej najvyššej hlavy4, živým učiteľským slovom5 a udeľovaním sviatostí, týchto prameňov 

Božskej milosti6. Preto tiež porovnáva Kristus svoju Cirkev so stádom7, s ovčincom, s domom alebo s 

kráľovstvom8. Táto Cirkev, tak podivuhodne ustanovená, nemohla po smrti svojho Zakladateľa a apoštolov 

prestať existovať, pretože jej bola zverená úloha viesť k večnej spáse všetkých ľudí celého sveta a všetkých 

vekov. „Iďte teda a učte všetky národy“9. Mohla by byť Cirkev oslabená pri plnení tejto úlohy, keď po jej 

boku stojí Kristus, ktorý slávnostne prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta?“ 10 

Cirkev Kristova preto musí existovať nielen dnes, zajtra a neustále, ale musí existovať tak, ako existovala 

v dobách apoštolov, ak nemáme pripustiť nezmysel, že Kristus nemohol presadiť svoju vôľu, alebo že sa 

mýlil, keď ohlasoval, že brány pekla jeho Cirkev nepremôžu11. 

7. Teraz je možné odmietnuť falošný názor, na ktorom, ako sa zdá, spočíva celá otázka a z ktorého vychádza 

mnohostranná aktivita nekatolíkov za zjednotenie cirkví. Tí čo presadzujú tento smer takmer neustále 

citujú slová „aby všetci jedno boli“ a „bude jeden ovčinec a jeden pastier“12. Týmto slovám však dávajú 

zmysel slabého želania a prosby Spasiteľa, ktoré sa doposiaľ nesplnili. Tvrdia, že jednota viery a vedenia, 

táto známka pravej a jedinej Cirkvi Kristovej, tu nikdy nebola a ani doteraz nie je. Môžeme si ju - jednotu - 

želať a raz ju asi pri dobrej vôli veriacich dosiahneme, zatiaľ to zostáva iba ideálom. Hovoria, že Cirkev je 

svojou povahou rozdelená, že pozostáva z mnohých cirkví, alebo jednotlivých komunít, ktoré sú doposiaľ 

rozdelené, v niektorých bodoch náuky sa zhodujú a v ostatných si odporujú. Že Cirkev bola jednotná 

nanajvýš v dobe apoštolov a až do prvých všeobecných koncilov. Z toho tiež odvodzujú, že staré 

                                                           
3 Žid 1, 1 
4 Mt 16, 18 nasl.; Lk 22, 32; Jan 21, 15-17 
5 Mk 16, 15 
6 Ján 3, 5; 6, 48-49; 20, 22 nasl.: porovnaj Mt 18, 18. atď. 
7 Ján 21, 15-17 
8 Ján 10, 16.; Mt 16, 18.; Mt 13, 
9 Mt 28, 19 
10 Mt 28, 20 
11 Mt 16, 18 
12 Ján 17, 21.; 10, 16 
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kontroverzie a rozdielnosti názorov, ktoré až po naše časy rozdeľovali kresťanstvo, musia byť odložené 

nabok a zo zostávajúcich bodov náuky viery musí byť vytvorená jedna spoločná forma viery a v tomto 

presvedčení sa potom všetci nájdu a budú sa cítiť ako bratia. Iba takto, spojení spoločným putom, budú 

mnohé cirkvi a spoločnosti schopné energicky a úspešne zastavovať postup nevery. Takto sa vo 

všeobecnosti hovorí, ctihodní bratia. Sú síce aj takí, ktorí pripúšťajú a súhlasia, že protestantizmus sa 

neuvážene vzdal istých náuk a obradov, ktoré boli samozrejme prijateľné a užitočné a ktoré si rímska Cirkev 

podržala. Hneď však dodávajú, že i táto rímska Cirkev porušila starú kresťanskú vieru tým, že k nej pridala 

a predkladala na uverenie mnohé náuky, ktoré sú kresťanstvu cudzie, ba dokonca protichodné, 

predovšetkým jurisdikčný primát svätého Petra a jeho nástupcov na rímskom stolci. Medzi týmito sa nájde 

i niekoľko takých, ktorí priznávajú rímskemu pápežovi akési čestné prvenstvo a obmedzené právomoci, nie 

však podľa Božieho práva, ale v iba v dôsledku akéhosi privolenia a súhlasu veriacich. Niektorí chcú 

dokonca urobiť z rímskeho pápeža akéhosi predsedu svojich zmiešaných a zo všetkých kútov zvolaných 

zhromaždení. Zo všetkých nekatolíkov, ktorí majú plné ústa kresťanského spoločenstva, však ani jednému 

nenapadne, aby sa podriadili autorite námestníka Ježiša Krista a počúvali jeho učenie. Na začiatku vyhlasujú 

ochotu vyjednávať s rímskou Cirkvou, ale na rovnakej úrovni, ako rovný s rovným. Niet však pochybností, 

že keby im bolo dovolené takto vyjednávať, urobili by to s úmyslom dospieť k dohode, ktorá by im umožnila 

udržať si staré názory, ktoré sú príčinou, prečo blúdia mimo jediné stádo Ježiša Krista.  

8. Je jasné, že Svätý Stolec sa za týchto okolností nemôže žiadnym spôsobom zúčastniť na týchto 

konferenciách. Z týchto dôvodov sa nemôžu katolíci zúčastňovať takýchto akcií a podporovať ich. Keby to 

robili, uznávali by falošné kresťanské náboženstvo, úplne odlišné od jednej Cirkvi Ježiša Krista. Môžeme 

vôbec strpieť, aby sa pravda, a to pravda Bohom zjavená, stala predmetom vyjednávania? To by bolo 

počínanie vrcholne hriešne. Jediné, o čo by malo ísť je, aby zjavená pravda bola chránená. Ježiš Kristus poslal 

svojich apoštolov do celého sveta, aby hlásali jeho evanjelium všetkým národom a aby nikdy neupadli do 

bludu, dal im Ducha Svätého za učiteľa každej pravdy13. Snáď zmizlo toto apoštolské učenie, alebo mohlo sa 

niekedy v Cirkvi zatemniť, keď je riadená a udržiavaná Bohom samým? A keď náš Vykupiteľ jasne povedal, 

že evanjelium nie je určené iba pre dobu apoštolskú, ale pre všetky budúce veky, mohol sa preto predmet 

viery behom vekov tak zatemniť a stať tak neistým, že sa dnes musia tolerovať všetky navzájom si 

odporujúce názory? Keby to bola pravda, muselo by sa tiež povedať, že zoslanie Ducha Svätého na 

apoštolov, jeho neustála prítomnosť v Cirkvi, taktiež Spasiteľovo kázanie, už počas mnohých storočí stratili 

silu a užitočnosť. Avšak tvrdiť niečo také by bolo rúhaním. Ďalej: Jednorodený Syn Boží nedal svojím 

vyslancom iba príkaz učiť všetky národy, ale tiež všetkým ľuďom uložil za povinnosť uveriť hlásanej pravde 

a aj „svedkom vopred určeným od Boha.“14 K tomuto príkazu pripojil trest: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 

spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“15. Tento ďalší príkaz Kristov, totiž hlásať pravdu a uveriť jej, by 

bol úplne nepochopiteľný, keby Cirkev nepredkladala učenie evanjelia jasne a neporušene a keby nebola 

chránená od každého nebezpečenstva omylu. Preto sa ďaleko od pravdy vzďaľuje ten, kto síce uznáva 

existenciu pokladu pravdy na tomto svete, pritom sa však domnieva, že túto pravdu je potrebné ťažko 

hľadať tak dlhým štúdiom a diskutovaním, že by ľudský život sotva stačil na to, aby ju človek našiel a osvojil 

si ju. Ako keby dobrotivý Boh prehovoril ústami prorokov a cez svojho Jednorodeného Syna tak, aby pravdu 

Ním zjavenú spoznalo len niekoľko ľudí a iba v pokročilom veku, a nie tak, aby mravná náuka, ktorú ľuďom 

ukladá, bola im nasledovaniahodnou hviezdou po celý život.  

9. Títo všekresťania sú snáď vo svojich snahách o zjednotenie Cirkvi vedení ušľachtilou snahou podporovať 

lásku medzi kresťanmi. Ale ako je možná láska na úkor viery? Všetci predsa vieme, že to bol práve Ján, 

apoštol lásky, ktorého evanjelium je akoby zjavením tajomstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a ktorý 

svojím učeníkom neustále vštepoval nové prikázanie „milujte sa navzájom“, ktorý prísne zakazoval 

                                                           
13 Ján 16, 13 
14 Sk 10, 41 
15 Mk 16, 16 
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stretávať sa s tými, ktorí neuznávali celé a neporušené učenie Kristovo. Keď niekto prichádza k vám a 

neprináša túto náuku, neprijmite ho do domu, ba ani ho len nepozdravte.“16 Nakoľko teda láska spočíva na 

základe neporušenej a úprimnej viery, musia byť učeníci Kristovi navzájom spojení zväzkom jednoty a 

viery. Ako je teda vôbec možné predstaviť si nejaký kresťanský spolok, ktorého členovia by si vo veciach 

viery zachovávali svoje vlastné názory, odporujúce názorom ostatných? Keby napríklad jedni pokladali 

posvätnú tradíciu za pravý prameň viery a ostatní by túto pravdivosť popierali? Alebo keby jedni pokladali 

cirkevnú hierarchiu biskupov, kňazov a diakonov za inštitúciu Bohom zjavenú a ostatní by tvrdili, že 

hierarchia bola neskôr postupne zriaďovaná podľa miestnych a dobových potrieb? Keby jedni uctievali v 

Najsvätejšej Sviatosti oltárnej Krista, ktorý je tam skutočne prítomný v dôsledku podivuhodnej premeny 

chleba a vína, ktorá sa vola prepodstatnenie a iní by tvrdili, že Kristus je tam prítomný iba skrze vieru alebo 

znamenie a v sile sviatosti. Keby jedni pokladali Eucharistiu za sviatosť a súčasne za obetu a iní by v nej 

videli iba spomienku na poslednú večeru Pánovu a Jeho pamiatku. Keby jedni pokladali za dobré a 

spasiteľné vzývať svätých, ktorí kraľujú s Kristom, predovšetkým Matku Božiu Pannu Máriu a ctiť jej 

obrazy, iní by ale zavrhovali tento kult, ktorý nie je porovnateľný s úctou k Prostredníkovi medzi Bohom a 

ľuďmi17, k Ježišovi Kristovi. To si nie je možné predstaviť, ako by sa dala v tomto chaose názorov urovnať 

cesta k jednote Cirkvi, pretože táto jednota nemôže vzniknúť inak, len z jedného učiteľského úradu, jedného 

pravidla viery a z jednej viery v Krista. V otázkach viery je ďalej úplne nevhodné rozlišovanie medzi tak 

zvanými „základnými“ a „nezákladnými“ bodmi viery, akoby jedni museli byť prijaté všetkými, pričom 

prijatie druhých by bolo ponechané voľnému – slobodnému uváženiu veriacich. Formálnou príčinou 

nadprirodzenej čnosti viery je totiž autorita zjavujúceho sa Boha, ktorá nepripúšťa žiadne takéto 

rozlišovanie. Preto praví učeníci Kristovi prijímajú s rovnakou vierou tajomstvo Najsvätejšej Trojice i článok 

viery o nepoškvrnenom počatí Matky Božej a veria vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista rovnako, ako v 

pápežskú neomylnosť, ako bola definovaná na Vatikánskom ekumenickom koncile (1. vat. koncil). I keď 

tieto pravdy boli slávnostne definované v rôznych dobách, niektoré dokonca nedávno, predsa musia byť 

všetky rovnako pevne a verne prijímané. Či ich snáď všetky nezjavil Boh? Učiteľský úrad Cirkvi, ktorý bol 

Božským riadením zriadený na tejto zemi, je každodenne vykonávaný pápežom a biskupmi s ním 

spojenými, aby zjavené pravdy zostali stále bez zmeny zachované a s jednoduchosťou a bezpečne tak mohli 

byť ľuďmi poznávané. Ale keď je nutné účinnejšie vystúpiť proti útokom bludárov alebo jasnejšie a hlbšie 

vyložiť veriacim niektoré body náuky, tak je povinnosťou učiteľského úradu Cirkvi pristúpiť k slávnostnej 

definícii tejto náuky. Týmto mimoriadnym úkonom učiteľského úradu sa nič nové nevymýšľa, ani sa nič 

nové nepridáva k súhrnu právd, ktoré sú aspoň implicitne obsiahnuté v poklade zjavenia, Bohom 

odovzdaným Cirkvi. Takto sa iba objasňujú pravdy, ktoré sa doteraz mnohým mohli zdať ešte nejasné, alebo 

sa predkladajú k uvereniu pravdy, predtým mnohými napádané.  

10. Týmto je jasné, ctihodní bratia, prečo Apoštolský Stolec nikdy nedovoľoval veriacim zúčastňovať sa na 

stretnutiach s nekatolíkmi. Jednota kresťanov sa totiž nedá uskutočňovať žiadnym iným spôsobom, iba 

usilovaním sa o návrat odídencov k jedinej pravej Cirkvi Kristovej, od ktorej títo nešťastníci kedysi odpadli. 

Do jednej, pravej Cirkvi Kristovej – ako hovoríme – ktorá je pre všetkých viditeľná a ktorá podľa vôle svojho 

Zakladateľa zostane taká, ako ju ku spáse všetkých založil. Kristova mystická nevesta nebola nikdy počas 

vekov poškvrnená a tiež nikdy ani nemohla byť. O tom svedčí už sv. Cyprián, keď píše: „Nevesta Kristova 

nemôže byť bez úcty. Je neporušená a čistá. Pozná iba jeden dom a v čistej disciplíne udržuje posvätnosť len 

jednej komnaty“18. A tento svätý mučeník sa právom diví, ako je možné uveriť, že „táto jednota, ktorá má 

základ v Božej nemennosti a súvisí s nebeskými tajomstvami, by mohla byť v samotnej Cirkvi roztrieštená 

a rozbitá rozbrojom nejednotných ľudí“. Pretože mystické telo Kristovo je jedno19, pretože „začleňuje a 

                                                           
16 2 Ján 10 
17 Porovnaj 1 Tim 2, 5 
18 Sv. Cyprián: O jednote katolíckej Cirkvi 6, 11. 
19 Sv. Cyprián: O jednote katolíckej Cirkvi 6, 11; 1 Kor 12, 12 
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spája“20, tak ako jeho fyzické telo. Preto je hlúpe hovoriť, že toto mystické telo môže pozostávať z 

odtrhnutých a odlúčených údov.21 Preto, kto nie je spojený s týmto mystickým telom, nie je ani jeho údom 

a nie je spojený s hlavou, ktorou je Kristus.  

11. V tejto jednej Kristovej Cirkvi nie je a nezostáva nik, kto sa poslušne nepodriaďuje autorite Petrovej 

a jeho právoplatným nástupcom a neuznáva takto ich moc. Či predkovia tých, ktorí dnes zostávajú v bludoch 

Fotiových a reformátorov, nevzdávali hold rímskemu biskupovi ako najvyššiemu pastierovi duší? Synovia 

bohužiaľ opustili otcovský dom. Ten dom však preto nezahynul a ani sa nerozpadol, pretože je neustále pod 

ochranou Božou. Nech sa preto márnotratní synovia vrátia k spoločnému Otcovi, ktorý ich s láskou objíme, 

nepripomínajúc im bezprávie, ktorého sa tak dopustili proti Apoštolskému Stolcu. Ak sa chcú, ako stále 

hovoria, opäť zjednotiť s Nami a s Našimi, prečo sa rýchlo nevrátia do Cirkvi, k „matke a učiteľke všetkých 

veriacich v Krista?“22 Nech si vypočujú, čo hovorí Lactancius: „Iba katolícka cirkev zachováva pravý kult. 

Ona je prameňom Pravdy, domovom viery a chrámom Božím. Kto do nej nevstúpi alebo kto ju opustí, 

zostáva vzdialený od nádeje na život a na spásu. Nech sa nikto nepokúša tvrdošijne klamať sám seba. Jedná 

sa o život a spásu. Kto sa jej horlivo a starostlivo neujme, tomu sa vytratí a pohasne“23. 

12. Nech sa teda oddelení synovia obrátia k Apoštolskému Stolcu, zriadenému v tomto meste, ktorý 

apoštolské kniežatá Peter a Pavol posvätili svojou krvou, lebo tu je „koreň a matka katolíckej Cirkvi“24. Ale 

nikdy v domnienke a nádeji, že Cirkev Boha živého „stĺp a základ pravdy“25, sa vzdá čistoty viery a bude 

trpieť ich bludy, ale aby sa zverili jej učiteľskému úradu a vedeniu. Kiežby sa nám pošťastilo to, po čom 

toľko našich predchodcov tak márne túžilo, aby sme totiž mohli opäť s otcovskou láskou objať synov, 

ktorých nešťastné odlúčenie ľutujeme. Kiež Božský Vykupiteľ, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k 

jasnému poznaniu pravdy“26, vypočuje naše neustále prosby a zavolá všetkých blúdiacich späť k jednote 

Cirkvi. V tejto tak dôležitej veci sa utiekame k preblahoslavenej Matke Božskej Milosti, premožiteľke 

všetkých bludov, Pomocnici všetkých kresťanov a voláme k nej, aby nám svojím príhovorom priblížila deň, 

keď všetci budú počuť hlas jej Božského Syna, „zachovávajúc jednotu ducha vo zväzku pokoja“27.  

13. Viete, ctihodní bratia, ako veľmi po tom túžime. Nech sa o tom dozvedia všetci naši synovia, nie len 

katolíci, ale i deti od nás odlúčené. Keď budú v pokornej modlitbe prosiť o nebeské osvietenie, nepochybne 

spoznajú jednu pravú Cirkev Kristovu a vstúpia do nej, zjednotení s Nami v dokonalej láske. V tomto 

očakávaní, ako záruku Božej milosti a na dôkaz našej otcovskej lásky, udeľujeme zo srdca apoštolské 

požehnanie Vám, ctihodní bratia, vášmu duchovenstvu a ľudu. 

Dané v Ríme u sv. Petra , 6. januára 1928, na sviatok Zjavenia Krista, nášho Pána, v 6. roku nášho pontifikátu. 

PIUS XI. 

 

Zdroj:http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-

xi_enc_19280106_mortalium-animos.html 
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20 Ef. 4, 16 
21 Porovnaj Ef. 5, 30; 1, 22 
22 IV. Lateránsky koncil, e. 5 
23 Divin. Instit. IV, 30, 11-12 
24 Sv. Cyprián – Ep. 48 ad Cornelium, 3 
25 1 Tim 3, 15 
26 1 Tim. 2, 4 
27 Ef 4, 3 
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