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O POSVÄTNEJ LITURGII. Mediator Dei. (Pius XII. 1947) 
  

Ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom a ostatným miestnym ordináriom, 

žijúcim v pokoji a spojení s apoštolskou stolicou 

 

CTIHODNÍ BRATIA, MILÍ SYNOVIA - POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE. 

„Sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi",1 Veľkňaz, ktorý prenikol do nebies, Ježiš, Syn Boží,2 keď sa 

podobral na ono dielo milosrdenstva, ktorým obohatil ľudské pokolenie nadprirodzenými dobrodeniami, 

nepochybne mal na zreteli obnoviť stav hriechom už porušeného vzťahu medzi človekom a jeho 

Stvoriteľom a úbohé Adamovo potomstvo, nakazené dedičnou poškvrnou, priviesť späť k Otcu nebeskému, 

k prvopočiatku a poslednému cieľu všetkého. A preto, keď žil na zemi, nielenže zvestoval podujaté 

vykúpenie a vyhlásil začaté kráľovstvo Božie, ale v ustavičnej modlitbe a sebažertve venoval sa získaniu 

spásy duší, pokým, visiac na kríži, neobetoval seba bezúhonného, aby nám očistil svedomie od mŕtvych 

skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.3 A tak všetci smrteľníci, šťastlivo privolaní s cesty, ktorá ich 

žalostne odvádzala do zániku a záhuby, znova boli zameraní na Boha - aby každý svojím pričinením na 

dosiahnutí vlastnej svätosti, prameniacej, pravda, z nepoškvrnenej krvi Baránka - vzdával i Bohu náležitú 

slávu. 

 Lež Božský Spasiteľ chcel, aby ten kňazský život, ktorý začal v smrteľnom tele svojimi modlitbami a 

svojou žertvou, nikdy sa cez stáročia neprerušil v jeho Tajomnom Tele, ktorým je Cirkev, a tak ustanovil 

viditeľné kňazstvo, aby sa na každom mieste prinášala čistá obeta,4 žeby ľudia či vo východných, či v 

západných krajoch, zbavení hriechu, z uvedomenia svojej povinnosti dobrovoľne a vďačne slúžili Bohu. 

 Cirkev teda, verne zachovávajúc príkaz, ktorý obdržala od svojho Zakladateľa, pokračuje v 

kňazskom úrade Ježiša Krista hlavne posvätnou liturgiou. Vykonáva ju v prvom rade pri oltároch, kde sa 

neprestajne sprítomňuje obeta kríža5 a obnovuje sa len rozdielnym spôsobom obetovania;6 potom, 

pravdaže, sviatosťami, ktoré sú význačnými nástrojmi, skrze ktoré sa ľudia stávajú účastnými na 

nadprirodzenom živote; a napokon zvelebovaním, ktoré sa denne preukazuje najvyššiemu a 

najdobrotivejšiemu Bohu. „Aké, veru, utešené divadlo" - takto Náš predchodca, blahej pamäti Pius XI. - „nebu 

i zemi poskytuje modliaca sa Cirkev, keď po celé dni a po celé noci nepretržite prespevuje na zemi Žalmy, 

napísané z vnuknutia Ducha Svätého: nedá sa zaznačiť ani jedna hodina dňa, ktorá by nebola posvätená 

osobitným liturgickým úkonom, nijaký vek v ľudskom živote, ktorý by nemal svoj podiel na vzdávaniach 

vďaky, na chválach, na modlitbách, na zadosťučineniach tejto spoločnej verejnej modlitby Tajomného Tela 

Kristovho, ktorým je Cirkev".7 

 Isteže viete, ctihodní bratia, že koncom minulého a začiatkom tohto storočia bolo vyvolané 

mimoriadne zápolenie liturgických snáh, a to jednak z chvályhodnej snahy jednotlivcov, najmä však 

horlivou a obetavou snahou niektorých kláštorov slávneho radu benediktínov; a tak nielen u mnohých 

európskych národov, ale i v zámorských krajinách rozvinulo sa v tomto smere hodné chvály a plodonosné 

pretekanie. Užitočné plody tohto ozaj usilovného pretekania bolo badať tak na poli posvätných disciplín, 

                                                           
1 1 Tim 2, 5.   
2 Porov. Žid 4, 14.   
3 Porov. Žid 9, 14.  
4 Porov. Mal 1, 11.  
5 Porov. Koncil Trid., Sess. 22, hl. 1.  
6 Porov. tamtiež, hl. 2.  
7 Encyklika Caritate Christi« zo dňa 3. mája 1932.  
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kde sa dokonalejšie a hlbšie preskúmali a poznali liturgické obrady Západnej a Východnej Cirkvi, ako i v 

duchovnom a súkromnom živote mnohých kresťanov. 

 Vznešené obrady oltárnej obety lepšie sa poznali, chápali a ocenili i účasť na sviatostiach bola väčšia 

a častejšia, liturgické modlitby sa ľúbeznejšie okusovali a eucharistický kult považoval sa - ako to aj má byť 

- za žriedlo a stredisko ozajstnej kresťanskej zbožnosti. A okrem toho sa stalo zjavnejším, že všetci veriaci 

tvoria jedno, a to najucelenejšie Telo, ktorého hlavou je Kristus; a že kresťanský ľud je povinný vhodne sa 

zúčastňovať na liturgických úkonoch. 

 Bezpochyby je vám známe, že táto Svätá Stolica sa v každej dobe bedlivo starala, aby ľud jej zverený 

bol vychovávaný k pravému a činnému smyslu liturgie. A že nie s menšou horlivosťou sa snažila o to, aby sa 

posvätné obrady skveli aj navonok primeranou dôstojnosťou. Ba aj my, v tejto veci, keď sme sa prihovárali 

- podľa zvyku - ku pôstnym kazateľom nášho vznešeného Mesta r. 1943, veľmi sme ich povzbudzovali, aby 

pripomínali svojim poslucháčom zúčastňovať sa s väčšou horlivosťou na eucharistickej obete. A nie tak 

dávno, vedení úmyslom, aby liturgické modlitby boly zrozumiteľnejšie, aby sa pociťovala ich pravda a 

lahodnosť, postarali sme sa aj o to, aby sa z pôvodného textu znova preložila do latinčiny Kniha žalmov, 
ktoré predstavujú takú veľkú časť modlitieb v katolíckej Cirkvi.8 Lež pokým snaženia tohto druhu pre 

spásonosné ovocie, ktoré odtiaľ pramení, nám donášajú nemalú potechu, povinnosť nášho svedomia 

vyžaduje, aby sme k tej obnove, ktorú v tejto veci mnohí hlásajú, obrátili svoju pozornosť a aby sme sa 

bedlivo starali, žeby sa v začatých podujatiach neprepínalo a aby neboli naozaj na škodu. 

 A keď nás aj na jednej strane veľmi bolí, že v poniektorých krajoch zmysel, pochopenie a záujem o 

posvätnú liturgiu zatiaľ je malý, ba temer nijaký, na druhej strane pozorujeme s veľkou starostlivosťou, 

ktorá je nie bez obavy, že sú poniektorí priveľmi dychtiví po novotách a že blúdia, odbočiac s cesty pravej 

náuky a rozvahy. 

 Pretože k tým zámerom a snahám, na ktoré sa podujímajú, aby obnovili posvätnú liturgiu, často 

pridávajú také princípy, ktoré či už teoreticky alebo prakticky vystavujú nebezpečenstvu túto presvätú vec 

a neraz ju narušujú takými omylmi, ktoré sa dotýkajú katolíckej viery a asketickej náuky. 

 Čistota viery a mravov musí byť hlavnou zásadou tohto posvätného odboru, a vonkoncom musí 

súhlasiť s múdrymi výrokmi Cirkvi. Našou povinnosťou je teda to, čo sa správne vykonalo, odobriť a 

odporúčať, a to, čo však odbočuje od pravej cesty, zdržať a odsúdiť. 

 Lenže tí, čo sú nečinní a ľahostajní, nech si nenamýšľajú, že s nimi súhlasíme, keď blúdiacich 

opravujeme a odvážnych krotíme, no ani nerozumní nech si nemyslia, že ich zahrnujeme chválami, keď 

napomíname nevšímavých a pohodlných. 

 Hoci v tejto Encyklike rokujeme predovšetkým o latinskej liturgii, to nepochádza z toho, že by sme 

si menej cenili vznešené liturgie Východnej Cirkvi, ktorých obrady, zachované vo vznešených a starobylých 

pamiatkach, sú nám rovnako drahé, ale skôr väzí v mimoriadnych pomeroch Západnej Cirkvi, ktoré sú také, 

že si v tejto veci vyžadujú zásah našej autority. 

 Nech teda všetci kresťania s ochotným duchom vypočujú hlas spoločného Otca, ktorý si želá, aby 

všetci v čím najužšom spojení s ním pristúpili k Božiemu oltáru, vyznávajúc tú istú vieru, poslúchajúc ten 

istý zákon, s tým istým úmyslom a s tou istou vôľou sa zúčastňovali na tej istej obete. 

 Isteže toto vyžaduje prislúchajúca pocta Bohu a vyžadujú to aj potreby (týchto) našich čias. Keď 

dlhá a hrozná vojna nepriateľstvom a vraždením rozbila národy, všetci ľudia dobrej vôle sa usilujú čím 
najvhodnejšie priviesť všetkých ku svornosti. Lež My sa domnievame, že - v tomto prípade - nebude 

                                                           
8 Porov. Motu Proprio ln cotidianis precibus« zo dňa 24. marca 1945.  
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účinnejší nijaký úmysel a podujatie, ako náboženské úsilie a nadšenie, ktorým majú byť kresťania 

oduševnení a vedení, a to tak, aby si s úprimnou mysľou osvojili tie zásady pravdy a k tomu, dobrovoľne sa 

podrobiac zákonitým Pastierom, preukazovali Bohu prislúchajúcu poctu a tvorili akési bratské 

spoločenstvo, keďže „my mnohí sme jediné telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe".9 

 

I. POVAHA, PÔVOD A VÝVIN LITURGIE. 

LITURGIA JE VEREJNÝM VZDÁVANÍM ÚCTY BOHU. 

 Zaiste najhlavnejšou povinnosťou ľudí je, aby každý seba a svoj život zameral na Boha. „K Nemu 

totižto, ku ktorému sa máme viazať ako k nepominuteľnému počiatku, vždy má smerovať naša voľba ako k 

poslednému cieľu, ktorý strácame aj vtedy, keď hrešíme ľahostajnosťou a ktorý musíme si znova 

nadobudnúť vierou a vernosťou."10 Človek je správne usmernený k Bohu až vtedy, keď uznáva jeho najvyšší 

majestát, keď uznáva najvyšší učiteľský úrad, keď ochotne prijíma pravdy, zjavené Bohom, keď sa 

svedomitým zachovávaním podrobí zákonom, ktoré on dal, a keď celú svoju činnosť a snahu zameria k 

Nemu; konečne - aby sme sa krátko vyjadrili - keď čnosťou zbožnosti len jedinému a pravému Bohu 

preukazuje prislúchajúcu poctu a poslušnosť. 

 Ak táto povinnosť viaže predovšetkým už jednotlivcov, tak zaväzuje aj celú ľudskú spoločnosť, 

utvorenú vzájomnými a spoločenskými vzťahmi, pretože aj ona je závislá na najvyššej Božej autorite.

 Treba teda pripomenúť, že toto je osobitná povinnosť ľudí, pretože ich Boh povýšil do 

nadprirodzeného poriadku. 

 Ak si všímame Boha, ako pôvodcu Starého zákona, badáme, že vydal príkazy aj o posvätných 

obradoch, ba ustanovil i podrobné pravidlá, ktoré mal ľud zachovávať pri vykonávaní zákonitej bohoslužby. 

A tak ustanovil rozličné obety a určil rozličné úkony, ktorými sa mal obetovať dar, jemu venovaný. A jasne 

vymedzil, čo sa vzťahovalo na archu zmluvy, na chrám a na sviatočné dni. Vyvolil si kňazský kmeň, 

najvyššieho kňaza, určil a opísal aj rúcho, ktoré mali používať kňazi, a čokoľvek sa okrem toho vzťahovalo 

na bohoslužbu.11 

 Lenže tento kult nebol ničím iným, ako len akýmsi tienistým predobrazom12 onoho, ktorý Najvyšší 

kňaz Nového Zákona hodlal priniesť Otcu nebeskému. Veď len čo Božie „Slovo sa stalo telom“,13 už sa 

predstavuje svetu v kňazskej hodnosti, podrobiac sa Večnému Otcovi, čo nikdy neprerušuje po celý svoj 

život. „Preto povedal, keď prichádzal na tento svet: ... Hľa, tu som... že mám plniť, Bože, tvoju vôľu“,14 a 

obdivuhodne ho završuje krvavou obetou kríža: „Podľa jeho vôle sme teda posvätení tým, že Ježiš Kristus 

raz navždy obetoval svoje telo",15 činorodý spôsob jeho života medzi ľuďmi istotne nemal iné zameranie. 

Ako dieťa je obetovaný Pánovi v Jeruzalemskom chráme, ako mladík opäť doň prichádza a potom znova a 

znova doň vchádza, či už aby vyučoval ľud, alebo aby sa tam modlil. Pred svojím verejným účinkovaním za 

štyridsať dní sa postí, a svojou radou a príkladom povzbudzuje všetkých, aby svoje prosby predkladali Bohu 

nielen cez deň, ale aj v noci. Ako učiteľ pravdy „osvecuje každého človeka",16 aby všetci smrteľníci správne 

poznávali nesmrteľného Boha, aby neboli ako cúvajúci bojazlivci, žeby zahynuli, ale aby verili, a tak získali 

                                                           
9 1 Kor 10, 17.  
10 Sv. Tomáš, zSumrna TheologicaII.—II., q. 81, art. 1.  
11 Porov. Leviticus.   
12 Porov. Žid 10, 1.   
13 Jn 1, 14.   
14 Žid 10, 5—7  
15 Tamtiež 10, 10.  
16 Jn 1, 9.  



 

5 
 

O POSVÄTNEJ LITURGII. Mediator Dei. (Pius XII. 1947) 

život.17 Skutočne ako Pastier riadi svoje stádo a vodí ho na pasienky života a dáva zákon na to, aby nikto 

neodbočil od neho a od správnej vyznačenej cesty, ale aby" všetci žili sväto pod jeho vplyvom a účinkovaním. 

Pri poslednej večeri slávnostným spôsobom a obradmi slávi Paschu a postará sa o jej pokračovanie Božím 

ustanovením Eucharistie. Na druhý deň, vyzdvihnutý medzi zemou a nebom, prináša spásonosnú obetu 

svojho života a zo svojho prebodnutého boku akosi vylieva oné sviatosti, ktoré majú ľudským dušiam 

rozdávať poklady vykúpenia. Keď toto všetko koná, má na mysli jedine slávu nebeského Otca a ozdobenie 

človeka čím najväčšou svätosťou. 

 Potom, keď vošiel do sídla nebeskej blaženosti, chce, aby nikdy neprestala tá bohoslužba, ktorú 

ustanovil a vykonával za svojho pozemského života. Veď nezanechal ľudské pokolenie osirotené, lež ako 

mu pomáha ustavične mocnou a stálou podporou, majúc zástoj ochrancu u Otca18  v nebesách, tak mu i 

pomáha svojou Cirkvou, v ktorej svojou Božou prítomnosťou cez stáročia zotrváva a ktorú ustanovil za stĺp 

viery19 a za rozdávateľku milosti a ktorú svojou obetou kríža založil, posvätil a na večnosť upevnil.20 

 Cirkev teda má s vteleným Slovom spoločný cieľ, povinnosť a poslanie; a to vyučovať pravde 

všetkých, viesť a riadiť ľudí, prinášať Bohu ľúbeznú a prijemnú obetu, a tak obnoviť to obdivuhodné 
spojenie a súlad medzi Stvoriteľom a stvoreniami, ktorý apoštol národov jasne označuje týmito slovami: 

„Už nie ste cudzinci, ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a príslušníci (rodiny) Božej. Spočívate na 

základe, ktorým sú apoštoli a proroci, a na uholnom kameni, ktorým je sám Ježiš Kristus. Na ňom každá 

stavba, náležíte pospájaná, rastie vo svätý chrám Pánov. A na ňom aj vy ste budovaní v príbytok Boží, v 

Duchu (Svätom)".21 Preto spoločnosť, založená Božským Spasiteľom, či už svojou náukou a vedením, či 

obetou a sviatosťami, ktoré on ustanovil, či napokon učiteľským úradom, ktorý od Neho obdržala, a 

vylievaním modlitieb a krvi svojej neusiluje a nestará sa o iné, ako aby čím diaľ vzrastala a mohutnela; isteže 

toto sa uskutoční vtedy, keď sa v dušiach smrteľníkov Kristus akosi vybuduje a rozšíri a keď sa zasa duše 

smrteľníkov vybudujú a rozšíria pre Krista, a to tak, že v tomto pozemskom vyhnanstve denne sa bude 

zveľaďovať posvätný chrám, v ktorom Božia „Veleba prijíma príjemný a pravý kult.“ Preto v každom 

liturgickom úkone spolu s Cirkvou prítomný je aj jej Božský Zakladateľ: Kristus je prítomný v presvätej 

obete oltára tak v osobe svojho služobníka ako, a to hlavne, aj vo sviatostiach svojou mocou, ktorú do nich 

prelieva ako do nástrojov spásy, ktorá sa má uskutočniť; prítomný je napokon vo chválach a modlitbách, čo 

sa prinášajú Bohu podľa onoho: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja 

medzi nimi."22 Posvätná liturgia je teda verejnou poctou, ktorú náš Spasiteľ, Hlava Cirkvi, preukazuje Otcovi 

a ktorú spoločnosť veriacich vzdáva svojmu Zakladateľovi a skrze neho Večnému Otcovi: je - aby sme to v 

krátkosti zhrnuli - úplným kultom mystického tela Ježiša Krista, totižto Hlavy a jeho údov. 

 Liturgické úkony sa začali vtedy, keď bola založená Cirkev. Veď kresťania tých starých čias ozaj 

„zotrvávali na vyučovaní apoštolov, v spoločnom nažívaní, lámaní chleba a modlitbách".23 Kde len môžu 

Pastieri zhromaždiť hlúčik veriacich kresťanov, tam postavia oltár, na ňom prinášajú obetu a okolo neho sa 

usporadujú obrady, ktorými sa ľudia posväcovali a vzdávali Bohu prislúchajúcu slávu. Medzi týmito 

obradmi sú na prvom mieste sviatosti, totižto sedem hlavných prameňov spásy, potom odbavovanie Božej 

chvály, pri ktorej veriaci kresťania, aj navzájom spojení, poslúchajú na povzbudenie Pavla apoštola: „Múdro 

sa navzájom poučujte a napomínajte. Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, chválospevy a duchovné 

                                                           
17 Žid 10, 39.  
18 Porov. 1 Jn 2, 1.  
19 Porov. 1 Tim 3, 15.  
20 Porov. Bonif. IX., »Ab origine mundi« zo dňa 17. októbra 1391: Kalixt III., »Summus Pontifewi zo dňa 1. januára 1456; 
Pius II., »Triumphans Pastor« zo dňa 22. apríla 1459: Innoc. XI., v »Triumphans Pastor« zo dňa 3. okt. 1678.  
21 Ef 2, 19—22.  
22 Mt 18, 20.   
23 Sk 2, 42.   
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piesne",24 - ďalej je to čítanie Zákona, Prorokov, Evanjelia a Apoštolských listov a napokon homília, čiže 

posvätná kázeň, ktorou vedúci shromaždenia užitočne vykladá pripomenuté príkazy Božského Majstra, 

spomína na dôležitejšie príhody a udalosti Kristovho života a všetkých prítomných napomína vhodnými 

povzbudeniami a príkladmi. 

 Kult sa zariaďuje a vyvíja podľa okolností a potrieb kresťanov, obohacuje sa novými obradmi, 

ceremóniami a ustanoveniami, a to vždy za tým účelom, „aby sme sa znakmi tých vecí povzbudzovali, ... a 

aby sme videli, nakoľko sme pokročili a aby sme sa v tomto prísnejšie sami seba nabádali, lebo tým 

hodnotnejší býva výsledok, čím vrúcnejšie ho predchádza nadšenie".25 Takto sa duša väčšmi a ľahšie 

povznáša k Bohu a kňazstvo Kristovo v plynutí vekov pretrváva, keďže posvätná liturgia nie je nič iné, ako 

výkon tohto kňazstva. Tak ako jej hlava, aj Cirkev je neprestajne so svojimi dietkami, pomáha im, nabáda 

ich k svätosti, aby sa, ozdobené touto nebeskou dôstojnosťou, mohli vrátiť k Otcovi nebeskému. Ona znova 

rodí pre nebeský život tých, ktorým sa dostalo tohto pozemského života, silou Ducha Svätého ich posilňuje 

pre boj proti nezmieriteľnému nepriateľovi, zvoláva kresťanov k oltáru, častými a osvedčenými radami a 

výzvami povzbudzuje ich k riadnej účasti a sláveniu Eucharistickej obety, živí ich anjelským pokrmom, aby 

boli čoraz silnejší, tých, ktorých vlastný hriech zranil a poškvrnil, očisťuje a potešuje, zákonitým spôsobom 

posväcuje tých, ktorí sú Božím vnuknutím povolaní k vykonávaniu kňazských povinností. Čisté manželstvo 

tých, ktorí sú určení založiť a utvoriť kresťanskú rodinu, posilňuje nebeskými milosťami a darmi a napokon, 

keď posledné hodiny tohto posmrtného života osvieži a obnoví Eucharistiou na cestu a posvätným 

pomazaním, telesné pozostatky svojich dietok s najväčšou pietou odprevádza k hrobu, zbožne ich 

pochováva, záštitou kríža ich chráni, aby odtiaľ jednúc, zvíťaziac nad smrťou, mohli povstať; okrem toho 

požehnáva a slávnostne dobrorečí aj tým, ktorí sa venujú službe Božej, aby dosiahli náboženskú dokonalosť. 

Napokon dušiam, ktoré v uzmierovacom očistcovom ohni prosia o modlitby a orodovanie, podáva svoju 

pomocnú ruku, aby ich nakoniec priviedla do večnej blaženosti. 

 

LITURGIA JE KULTOM VNÚTORNÝM A VONKAJŠÍM. 

 Všetok kult, ktorý Cirkev preukazuje Bohu, musí byť tak vnútorný ako i vonkajší. Vonkajší, lebo to 

vyžaduje prirodzenosť človeka, ktorý sa skladá z duše a tela, a tiež aj preto, lebo to Boh tak zariadil, že „hoci 

poznávame Boha skrze viditeľné veci, ním sme strhávaní k láske vecí neviditeľných".26 Okrem toho 

čokoľvek vychádza z duše, prejavuje sa zmyslami a bohoslužba nedotýka sa len jednotlivcov, lež ľudskej 

spoločnosti, a preto je potrebné, aby bola spoločná, čo je však nemožné, ak i v náboženských veciach by 

nebolo vonkajších záväzkov a prejavov. Toto napokon mimoriadnym spôsobom prezrádza a na svetlo stavia 

jednotu mystického Tela, rozmnožuje jeho snaženie, upevňuje jeho sily a denne stupňuje jeho činnosť: „i 

keď, v pravde, posvätné úkony neobsahujú samy osebe nijakú dokonalosť ani svätosť, predsa sú vonkajšími 

úkonmi náboženstva, ktorými, sťa vonkajšími znakmi, sa duša povzbudzuje k úcte posvätných vecí, myseľ 

sa povznáša do výšav, pobožnosť sa podporuje, podnecuje sa láska, rastie viera, zosilňuje oddanosť, 

jednoduchí sa poúčajú, ozdobuje sa bohoslužba, zachováva náboženstvo a rozlišujú sa praví veriaci od 

pseudokresťanov a inovercov".27 No základný prvok bohoslužby musí byť vnútorný: vždy treba žiť v 

Kristovi, jemu sa treba celkom oddať, aby sa v ňom, s ním a skrze neho vzdávala nebeskému Otcovi 

prislúchajúca sláva. Posvätná liturgia si vyžaduje, aby sa tieto dva prvky navzájom úzko spájali, opäť a opäť 

to neustáva odporúčať, kedykoľvek predpisuje nejaký úkon náboženského kultu. Takto nás, napríklad, 

povzbudzuje, keď ide o pôst: „Čo naše zachovávanie vyznáva navonok, nech sa to účinkom uskutoční vo 

                                                           
24 Kol 3, 16. 
25 Sv. Augustín, v Epist. 130, ad Próbam18.  
26 Missale Rom., Prefácia Narodenia.   
27 I. Kard. Bona, »De divina psalmodia«, hl. 19., § 3, 1.  
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vnútri."28 Keby sa to robilo inak, vtedy by sa náboženstvo stalo bezobsažným obradom a prázdnym 

formalizmom. Lenže vy viete, ctihodní bratia, že Božský Majster tých pokladá za nehodných posvätného 

chrámu, a majú byť vyhnaní z jeho brán, čo sa domnievajú, že dobre a umele poskladanými slovami a 

teatrálne si uctia Boha, a čo sú presvedčení, že týmto sa dobre postarali o svoju večnú spásu, hoci do koreňa 

nevyničili zo svojich duší zastarané chyby.29 Preto si Cirkev žiada, aby sa všetci veriaci kresťania vrhli k 

nohám Vykupiteľa, aby mu preukázali svoju úctu a lásku, veľmi si žiada, aby zástupy, ako deti, čo išli v 

ústrety Kristovi, prichádzajúcemu do Jeruzalema, s radostným prevolávaním, prespevovali chválospevy a 

Kráľa kráľov, najvyššieho pôvodcu dobrodení, sprevádzali oslavnou piesňou a vzdávaním vďaky, aby ich 

pery vyslovovali modlitby zavše prosebné a zavše radostné a ďakovné, v ktorých by, ako apoštoli pri 

Tiberiadskom jazere, pocítili moc jeho milosrdenstva a jeho moci, alebo ako Peter na vrchu Tábor, pohýňané 

lúčmi a vnuknutiami blaženého videnia, zverili Bohu samých seba a všetky svoje záležitosti. 

 Preto sa od pravého a vlastného poňatia a smyslu posvätnej liturgie úplne odchyľujú tí, čo ju 

považujú len za vonkajšiu a zmyslom podliehajúcu časť bohoslužby alebo za akési pôvabné vystrojenie 

náboženských úkonov, lež ani tí sa nemýlia menej, čo ju pokladajú len za súhrn zákonov a príkazov, ktorými 

cirkevná hierarchia nariaďuje zariaďovať a usporadúvať obrady. 

 To teda musí byť všetkým dobre známe, že Boha nemožno uctievať dôstojne, ak sa mysle a srdcia 

nepovznesú k tomu, aby sa dosiahli dokonalosti života, a že tá pocta, ktorú Cirkev, navzájom spojená so 

svojou Božskou Hlavou, preukazuje Bohu, má najväčšiu účinnosť pre dosiahnutie svätosti. 

 Táto účinnosť, ak ide o eucharistickú obetu a o sviatosti, pochádza viac a na prvom mieste (ex opere 
operato) z vykonaného úkonu. Lež ak myslíme na tie úkony nepoškvrnenej Nevesty Ježiša Krista, ktorými 

ona vyzdobuje - modlitbami a posvätnými obradmi - Eucharistickú obetu a sviatosti, alebo ak ide o 

sväteniny a ostatné obrady, ktoré ustanovila hierarchická Cirkev, vtedy ich účinnosť pochádza skôr z úkonu 

vykonávajúcej Cirkvi, pretože je sama svätá a koná v najužšom spojení so svojou Hlavou. 

 Preto si, ctihodní bratia, žiadame, aby ste obrátili svoju pozornosť na oné nové spôsoby myslenia a 

posudzovania kresťanskej zbožnosti, ktorú volajú „objektívnou"; kým sa však tieto spôsoby pokúšajú 

objasniť tajomstvo Tajomného Tela ako i pravdivý pôsobivý úkon posväcujúcej milosti a Božie účinky 

sviatostí a Eucharistickej obety, zdá sa, že smerujú k tomu, alebo aby umožnili alebo celkom obišli, ako 

volajú, „subjektívnu" a či „osobnú" zbožnosť. 

 V liturgických úkonoch, najmä v posvätnej obete oltára, bezpochyby sa pokračuje v diele nášho 

vykúpenia a dostáva sa nám jeho ovocia. Kristus vo sviatostiach a vo svojej obete každodenne uskutočňuje 

našu spásu, nepretržite nimi očisťuje a zasväcuje ľudské pokolenie Bohu. 

 Teda tieto majú účinnosť tzv. „objektívnu", ktorá robí naše duše naozaj účastnými na Božom živote 

Ježiša Krista. Preto nie z našej, lež z Božej moci pramení u nich tá pôsobivá sila, ktorá spája zbožnosť údov 

so zbožnosťou Hlavy a tak ju predstavuje v istom zmysle ako jediný úkon celej spoločnosti. Z týchto 

hlbokých dôvodov poniektorí uzatvárajú, že všetka kresťanská zbožnosť má sa sústrediť výlučne v 

tajomstve Mystického Tela Kristovho bez ohľadu na tú, ktorú volajú „osobnou" čiže „subjektívnou". Preto si 

myslia, že treba zanedbať všetky ostatné náboženské úkony, ktoré úzko nesúvisia s posvätnou liturgiou a 

ktoré sa odbavujú mimo verejného kultu. 

 Ale každý vidí, že tieto uzávery, vzhľadom na dvojaký druh zbožnosti, sú vonkoncom nesprávne, 

zákerné a veľmi zhubné, hoci uvedené princípy sú celkom správne. 

                                                           
28 Missale Rom., Sekreta štvrtku po 2. nedeli pôstnej.  
29 Porov. Mk 7, 6 a Iz 29, 13.   
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 Isteže sa treba pridržiavať toho, že sviatosti a obeta oltára majú samy v sebe vnútornú silu, pretože 

sú úkonmi samého Krista, ktoré prinášajú milosť Božskej Hlavy do údov Mystického Tela; lenže aby mali 

patričnú účinnosť, je ozaj potrebné, aby k tomu pristúpili správne dispozície našej duše. Preto Pavol 

ohľadom na Eucharistiu napomína: „Nech sa teda každý najsamprv skúma a len tak nech je z tohto chleba a 

pije z tohto kalicha."30 Zato Cirkev všetky cvičenia, ktorými sa naša duša očisťuje, zvlášť v čase 

štyridsaťdňového pôstu, výstižne a stručne nazýva „pevnosťami kresťanského vojska".31 Sú to námahy a. 

skutky údov, ktoré z vnuknutia a za pomoci milosti chcú byť pripútané k svojej Božskej Hlave, „aby sa nám 

ukázal" - uvádzame slová sv. Augustína - „v našej Hlave samotný prameň milosti".32 Treba však pripomenúť, 

že tieto údy sú živé a že sú vybavené a vystrojené vlastným, umom a vôľou, a preto je vonkoncom 

nevyhnutné, aby ústami, priloženými k prameňu, prijímali životodarný pokrm a u seba pretvárali a 

odstraňovali všetko, čo by mohlo prekážať účinnosti tohto pokrmu. Musí sa teda tvrdiť, že dielo vykúpenia, 

samo v sebe vec, nezávislá na našej vôli, vyžaduje najvnútornejšie úsilie nášho ducha, aby sme mohli 

dosiahnuť večnú spásu. 

 Ak by osobná a vnútorná zbožnosť jednotlivcov zanedbávala vznešenú obetu oltára a sviatosti a 

oddialila sa od spásonosnej sily, ktorá preteká z Hlavy do údov, bola by istotne hodná zavrhnutia a neplodná. 

Lenže ak všetky zámery a prejavy zbožnosti, čo nie sú úzko spojené s posvätnou liturgiou, len preto majú 

zreteľ na ľudské skutky, aby ich pozdvihli k nebeskému Otcovi a aby osožné nadchýnali ľudí ku kajúcnosti 

a svätej bázni Božej a, odvrátených od sveta a zvodov pokleskov, po príkrej ceste šťastlivo ich doviedli na 

vrchol svätosti, vtedy nielenže sú najvýš hodné chvály, lež úplne nevyhnutné, pretože odkrývajú 

nebezpečenstvá duchovného života, nabádajú nás k nadobudnutiu čností a rozmnožujú to činné snaženie, 

ktorým máme oddať seba a všetko, čo máme, do služieb Ježiša Krista. Pravá a ozajstná zbožnosť, - ktorú 

Anjelský (sv. Tomáš Akv.) volá „zasvätením" a ktorá je hlavným skutkom čnosti nábožnosti, ktorým 

skutkom sa ľudia správne usporadúvajú, vhodne zamerajú na Boha a dobrovoľne sa venujú tomu všetkému, 

čo prislúcha k bohoslužbe,33 - vyžaduje rozjímanie o nadzemských veciach a duchovné cvičenia, žeby sa 

živila, podnecovala, dužela a oduševňovala nás za dokonalejšie usporiadanie života. Kresťanské 

náboženstvo, ak sa oň skutočne staráme, vyžaduje, žeby sa najmä vôľa zasvätila Bohu a aby svojou silou 

vplývala na ostatné mohúcnosti ducha. Avšak každý čin vôle predpokladá duchovnú činnosť a prv, než 

skrsne túžba a predsavzatie zasvätiť sa skrze obetu večnému Božstvu, potrebné je poznanie tých 

skutočností a dôvodov, ktoré náboženstvo prikazuje, ako sú, napríklad, posledný cieľ človeka a veľkosť 

Božej veleby, ako je povinnosť, ktorou sa podriaďujeme Bohu, ako sú napokon tak nevyčerpateľné poklady 

lásky, ktorými nás chce Boh obohatiť, ako aj nevyhnutnosť nadprirodzenej milosti, aby sme dosiahli svoj 

vytýčený cieľ a tú zvláštnu cestu, ktorú nám Božia prozreteľnosť určila; pretože všetci, ako údy tela, spojení 

sme s Hlavou, Ježišom Kristom. Keďže však nie vždy sú to pohnútky lásky, ktoré presvedčivo pobádajú 

nášho ducha, občas rozrušeného mrzkými pohnutiami, je tiež veľmi vhodné, aby nás spasiteľne prenikla 

myšlienka a uvažovanie o Božej spravodlivosti a aby nás priviedla ku kresťanskej pokore, kajúcnosti a 

náprave mravov. 

 Toto všetko nemá byť prázdnou spomienkou a márnym uvažovaním, ale účinne má smerovať k 

tomu, aby sa naše zmysly a ich mohúcnosti podriadili mysli a rozumu, ktorý osvietila katolícka pravda, žeby 

sa uzmierila a očistila naša duša, ktorá by sa denne užšie spájala s Kristom, ktorá by sa Mu viac 

pripodobňovala a od Neho čerpala Božie vnuknutie a Božiu silu, ktorú potrebuje, a aby boly vždy 

účinnejšími povzbudeniami, ktorými by sa ľudia dali strhnúť k dokonalému životu, k svedomitému plneniu 

svojej povinnosti, k venovaniu patričnej pozornosti náboženstvu a k dôkladnému cvičeniu sa v čnosti, podľa 

                                                           
30 1 Kor 11, 28. 
31 Missale Rom., Popolečná streda: modlitba po pomazaní popolom.   
32 »De pracdestinatione Sanctorum« 31. 
33 Porov. S v. Tomáš, »Summa Theol.« II.—n., q. 82, a. 1.  
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náuky: „vy však ste Kristovi a Kristus Boží".34 Všetko nech je správne usporiadané, urovnané a, aby sme tak 

povedali, „teocentrické" (sústredené v Bohu), ak naozaj chceme, aby všetko smerovalo na slávu Božiu skrze 

život a silu, ktorá preniká do nás z Božskej Hlavy: „Bratia ! Keďže mám dôveru, že vojdeme do svätyne 

svätých skrze krv Kristovu, ktorý nám takto cez oponu, to jest cez svoje vlastné telo otvoril novú a živú cestu 

(a keďže máme) aj Veľkňaza nad domom Božím, pristupujme (k Bohu) s úprimným srdcom a s pevnou 

vierou, so srdcom očisteným, bez zlého svedomia, a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa 

pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame,... a dbajme druh na druha, aby sme boli horliví v láske a dobrých 

skutkoch."35 

 Z toho pochádza primeraná a zhodná rovnováha údov v Mystickom Tele Ježiša Krista. Keď nás učí o 

katolíckej viere a keď nás povzbudzuje, aby sme zachovávali kresťanské príkazy, tým Cirkev upravuje a razí 

cestu svojej ozaj kňazskej a spásu uskutočňujúcej činnosti, taktiež nás pripravuje na hlbšie uvažovanie 

života Božského Vykupiteľa a vedie nás k hlbšiemu poznaniu tajomstiev viery, aby sme si odtiaľ nabrali 

nadprirodzeného pokrmu, ktorým posilnení a zmohutnení, mohli by sme urobiť skrze Krista zaručený 

pokrok v dokonalom živote. Nielen skrze svojich služobníkov, ale aj pričinením jednotlivých kresťanských 

veriacich, ktorí takýmto spôsobom nasali ducha Ježiša Krista, usiluje sa Cirkev o to, aby tento duch prenikol 

do súkromného, manželského, spoločenského, ba aj obchodného a politického života a činnosti ľudí, aby tí, 

čo sa volajú Božími dietkami, ľahšie mohli dosiahnuť svoj ustanovený cieľ. 

 A tak súkromné skutky tohto druhu a nábožné úsilie kresťanov, ktorým sa privádzajú k očisťovaniu 

duše, isteže podnecujú ich sily, ktorými sa dokonalejšie pripravia k účasti na prevznešenej obete oltára, na 

prijímanie sviatostí s väčším osohom a na slávenie posvätných obradov takým spôsobom, aby sa stali 

oduševnenejšími a vychovanejšími v snahe modliť sa a zapierať sa, ako je to kresťanským zvykom, a aby 

účinne odpovedali na volanie vnukajúcej Božej milosti a so dňa na deň viac napodobňovali čnosti nášho 

Vykupiteľa, a to nielen kvôli vlastnému, ale i k osohu celého tela Cirkvi, v ktorom všetko dobré, čo sa koná, 

pochádza z čnosti jeho Hlavy a v hojnosti sa vylieva na osoh všetkých údov. 

 V duchovnom živote nesmie byť nezhody alebo rozporu medzi onou Božou činnosťou, ktorá vlieva 

do našich duší milosť, aby sa tak pokračovalo v našom vykúpení, a medzi spoločnou a ťažkou námahou 

človeka, ktorá nesmie urobiť daromným Boží dar,36 ani medzi účinnosťou vonkajšieho obsahu sviatostí, 

ktorá pochádza z vykonaného výkonu (ex opere operato), a záslužným činom tých, ktorí ich prisluhujú 

alebo prijímajú, ktorý skutok my voláme výkonom vykonávajúceho (opus operantis), a ani medzi verejnými 

prosbami. a súkromnými modlitbami, medzi správnym konaním a uvažovaním o nadprirodzených veciach,, 

medzi asketickým životom a liturgickou pobožnosťou a napokon medzi zákonnou právomocou cirkevnej 

hierarchie, zákonným učiteľským úradom a medzi tou mocou, ktorá sa volá v pravde kňazskou a ktorá sa 

vykonáva v posvätnej službe. 

 Z vážnej príčiny Cirkev nástojí, aby sa v ustanovený čas37 venovali rozjímaniu, svedomitému 

skúmaniu a náprave svojho svedomia, ako aj" ostatným duševným cvičeniam tí, čo zo zverenej povinnosti 

slúžia oltáru, alebo tí, čo vstúpili do rehole, pretože mimoriadnym spôsobom sú určení vykonávať úkony 

obety a Božej chvály. 

 Bezpochyby liturgická modlitba, keďže je verejnou prosbou preslávnej Nevesty Ježiša Krista, isteže 

má väčšiu hodnotu ako modlitby súkromné. Lenže táto vyššia hodnota vôbec neznamená,, že tieto dva druhy 

modlenia navzájom sa líšia alebo si odporujú. Veď podnecuje ich jedno a to isté snaženie, v jedno sa tiež 

                                                           
34 Porov. 1 Kor 3, 23.   
35 Žid 10, 18—24.  
36 Porov. 2 Kor 6, 1.  
37 Porov. C. I. C., kan 126, 126, 565, 571, 595, 1367.   
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spájajú a sústreďujú podľa toho „všetko a vo všetkom je Kristus"38 a smerujú k tomu istému cieľu, kým 

nebude v nás stvárnený Kristus.39 

 

LITURGIU UMOŽŇUJE CIRKEVNÁ HIERARCHIA. 

 Keď chceme lepšie a plnšie pochopiť, čím je posvätná liturgia, musíme venovať pozornosť inej, nie 

malej, jej vlastnosti a dôvodu. Cirkev je spoločnosť, a preto sa žiada, aby mala svoju autoritu a hierarchiu. 

Hoci všetky údy Tajomného Tela majú účasť na tých istých dobrodeniach a smerujú k tomu istému cieľu, 

predsa nemajú všetky tú istú moc a nemôžu vykonávať tie isté úkony. Veď Božský Vykupiteľ chcel, aby jeho 

kráľovstvo spočívalo na kňazskom stave a aby sa oň opieralo ako o pevný základ, stav to, ktorý je akýmsi 

obrazom nebeskej hierarchie. 

 Len apoštolom a po nich tým, ktorí od nich a od ich nástupcov právoplatne prijali vkladanie rúk, 

udeľuje sa kňazská moc, skrze ktorú ako zastupujú osobu Ježiša Krista pred im zvereným ľudom, tak pred 

Bohom zastupujú sám ľud. Toto kňazstvo sa neprenáša ani dedičstvom ani rodovým príbuzenstvom; nemá 

pôvod v kresťanskej pospolitosti, ani ho ľud nevôlí. Prv, ako pred Bohom koná v mene ľudu, kňaz je už 

zástupcom Božského Vykupiteľa, a preto, že Ježiš Kristus je Hlavou toho tela, ktorého údmi sú kresťania, on 

zastupuje Boha pred sebe zvereným ľudom. Teda moc, ktorá sa mu zveruje, vo svojej povahe nemá nič 

ľudského, je výslovne nadprirodzená a pochádza od Boha. „Ako mňa poslal Otec, tak vás aj ja posielam...,40 

Kto vás počúva, mňa počúva.. .41 Iďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému stvoreniu: Kto uverí a dá 

sa pokrstiť, bude spasený."42 

 Preto viditeľné a zo vnútorné kňazstvo Ježiša Krista neudeľuje sa v Cirkvi spôsobom všeobecným, 

neurčitým alebo spoločným, ale dáva sa vyvoleným mužom skrze akýsi duchovný zrod tohto Radu, ktorý je 

jednou zo siedmich sviatostí a ktorý nielenže udeľuje osobitnú milosť, vlastnú pre tento stav a tento úrad, 

ale aj nezmazateľný „charakter" (ráz, znamenie), ktorý prisluhovateľov sviatostí pripodobňuje Ježišovi 

Kristovi a robí ich schopnými vykonávať tri (pravé) bohoslužobné úkony, ktorými sa ľudia posväcujú a 

ktorými sa Bohu vzdáva oslava, podľa noriem a príkazov, daných od Boha. 

 Isteže, ako sviatosť krstu rozlišuje všetkých kresťanov a oddeľuje ich od ostatných, ktorých očistná 

voda neobmyla a nie sú Kristovými údmi, tak isto sviatosť Radu (posvätenie kňazstva) oddeľuje kňazov od 

všetkých ostatných kresťanských veriacich, ktorí nie sú vysvätení, pretože len tí, prostredníctvom 

nadprirodzeného povolania, boli uvedení do vznešenej služby, ktorá ich určuje pre posvätné oltáre a ktorá 

ich robí božími nástrojmi, skrze ktoré udeľuje sa Tajomnému Telu Ježiša Krista nebeský a nadprirodzený 

život. Okrem toho, ako sme to vyššie povedali, len oni sú označení nezmazateľným znamením, ktorým sa 

pripodobňujú kňazovi Kristovi, a len ich ruky sú pomazané, „aby bolo požehnané, čokoľvek požehnajú, a 

čokoľvek posvätia, nech bude posvätené a zasvätené v mene Pána nášho Ježiša Krista".43 K nim sa majú 

utiekať všetci, ktorí túžia žiť v Kristovi, lebo od nich dostanú útechu a pokrm pre duševný život, od nich 

obsiahnu spasiteľný liek, ktorý ich uzdraví a posilní, aby mohli šťastlivo vyviaznuť zo skazy a záhuby 

pokleskov; napokon od nich bude požehnaním posvätené ich domáce spolužitie a od nich posledný výdych 

tohto smrteľného života bude riadený ku vchodu do večnej blaženosti. 

                                                           
38 Kol 3, 11.  
39 Porov. Gal 4, 19.  
40 Jn 20, 21.  
41 Lk 10, 16.  
42 Mk 16, 15—16. 
43 Pont. Rom., O kňazskej posviacke, pri pomazaní rúk.  
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 Pretože posvätnú liturgiu v mene Cirkvi odbavujú predovšetkým kňazi, jej zriaďovanie, riadenie a 

forma musí byť závislá na autorite Cirkvi. Toto vyplýva zo samotnej povahy kresťanskej Bohopocty a 

potvrdzuje sa aj historickými dôkazmi. 

 Toto neporušiteľné právo cirkevnej hierarchie potvrdzuje aj iná skutočnosť, a to tá, že posvätná 

liturgia je čím najužšie spojená s tými princípmi učenia, ktoré Cirkev predkladá ako isté pravdy, a preto 

musí byť i v súlade s príkazmi katolíckej viery, ktoré vydáva najvyššia autorita učiteľského úradu, aby sa 

chránila neporušenosť náboženstva, zjaveného od Boha. 

 Pri tejto príležitosti, ctihodní bratia, považujeme za potrebné postaviť do správneho svetla to, čo 

myslíme, že nie je vám neznáme: poblúdenie a podvod tých, čo tvrdia, že posvätná liturgia je akousi skúškou 

pre pravdy, ktoré treba veriť: a to tak, že ak nejaká pravda skrze obrady posvätnej liturgie bude osožiť 

zbožnosti a svätosti, treba ju odobriť, ak však nie, tak ju treba zamietnuť. Odtiaľ ten výrok: „Zákon modlitby 

je zákonom viery" (Lex orandi, lex credendi). 

 Lenže Cirkev takto neučí ani neprikazuje. Kult, ktorý ona preukazuje Najdobrotivejšiemu Bohu, ako 

to krátko a jasne hovorí sv. Augustín, je nepretržitým vyznávaním viery katolíckej a je prejavom nádeje a 

lásky: „Boha treba uctiť" - tak to on tvrdí - „vierou, nádejou a láskou."44 V posvätnej liturgii výslovne a 

otvorene vyznávame katolícku vieru nielen slávením tajomstiev Božích, prinášaním Obety a prisluhovaním 

sviatostí, ale aj čítaním a spievaním „Symbola" (vierovyznania), ktoré je pre kresťanov odznakom a ako by 

preukazom, a tiež aj inými závažnými spismi, ako čítaním Písma svätého, napísaného z vnuknutia Ducha 

Svätého. Liturgia obsahuje teda celú katolícku vieru, nakoľko verejne prejavuje vieru Cirkvi. 

 Preto, kedykoľvek išlo o definovanie nejakej pravdy, zjavenej od Boha, pápeži a snemy, čerpajúc z 

takzvaných „teologických prameňov", uvádzali dôkazy aj z tejto posvätnej disciplíny (liturgie), ako to, 

napríklad, urobil náš predchodca, nehynúcej pamäti Pius IX., keď vyhlásil za článok viery Nepoškvrnené 

Počatie Panny Márie. Tak isto Cirkev a sv. Otcovia, keď sa rokovalo o nejakej neistej a spornej pravde, 

nezanedbali hľadať svetlo v úctyhodných obradoch, čo nám zanechal starovek. Takto máme tú známu a 

úctyhodnú výpoveď: „Nech zákon modlitby určuje zákon viery" (Legem credendi lex statuat supplicandi).45 

Posvätná liturgia, teda, neurčuje ani neoznačuje celkom a sama od seba katolícku vieru, lež skôr, keďže je 

vyznávaním nebeských právd, ktoré vyznávanie je podriadené najvyššiemu učiteľskému úradu Cirkvi, môže 

poskytovať dôkazy a svedectvá, a to nie malej váhy, pri rozhodovaní o nejakom (osobitnom) ojedinelom 

bode kresťanského učenia. Lenže ak chceme rozlíšiť a určiť celkom a všeobecne tri vzťahy, ktoré sú medzi 

vierou a posvätnou liturgiou, právom a zaslúžene sa musí tvrdiť, že „Nech zákon viery určuje zákon 

modlitby" (Lex credendi legem statuat supplicandi). A toto isté treba potvrdzovať, keď ide o ostatné 

teologické čnosti: „Vo ... viere, nádeji a láske modlíme sa vždy s túžbou neprestávajúcou."46 

 

VÝVIN A POKROK LITURGIE 

 Cirkevná hierarchia používala vždy toto svoje právo v liturgických veciach, keď zariaďovala a riadila 

bohoslužbu, keď ju obohacovala vždy novým leskom a krásou na Božiu slávu a na osoh veriacich kresťanov. 

No, pri úplnom a bezpečnom zachovaní podstaty Oltárnej obety a sviatostí, neváhala pozmeňovať to, čo v 

danom prípade nepovažovala za celkom vhodné, a pridávať to, čo sa videlo primeranejším povznášať poctu 

Ježiša Krista a Najsvätejšej Trojice a poučovať i spasiteľné povzbudzovať kresťanský ľud.47 

                                                           
44 Enchiridion, hl. 3.  
45 O božej milosti. Zitsc.  
46 Sv. Augustín, List 130, ad Próbam, 18.  
47 Porov. Const. Divini cultus, zo dňa 20, dec. 1928.  
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 Posvätná liturgia sa totižto skladá tak z ľudských ako i z Božských prvkov, tieto, ako je to zjavné, 

ustanovené Božským Vykupiteľom, nijakým spôsobom ľudia nesmú meniť, oné však, nakoľko to vyžadujú 

potreby časov, pomerov a duší, môžu podstúpiť rozličné premeny, ktoré schvaľuje cirkevná hierarchia, 

podporovaná Duchom Svätým. Odtiaľto pochodí tá podivuhodná rozmanitosť vo východných a západných 

obradoch, odtiaľ vychádza ten postupný vzrast, ktorým sa časom vyvíjajú svojrázne zvyklosti, povznášajúce 

náboženstvo, a svojrázne prejavy zbožnosti, o ktorých v predošlých dobách bol len nepatrný náznak, a 

odtiaľ má svoj pôvod niekedy to, že tieto, časom zabudnuté pobožnosti, sa znovu uvádzajú a obnovujú. Toto 

všetko je dôkazom plného života nepoškvrnenej Nevesty Ježiša Krista v toľkých storočiach; vyjadruje to tiež 

jej vravu, ktorú ona používala, keď svojmu nebeskému Snúbencovi prejavovala neprestávajúcu vieru a lásku 

svoju a sebe zverených národov. To svedčí aj o jej múdrom vedení a poučovaní, ktorým vo veriacich 

podnecuje a deň čo deň rozmnožuje „myseľ pre Krista". 

 Isteže nebolo málo príčin, ktorými sa vysvetlí a vyloží pokrok posvätnej liturgie za dlhých a slávnych 

dôb Cirkvi. Tak napríklad, keď sa katolícke učenie o Vtelenom Božom Slove, o Eucharistickej Sviatosti a 

sviatostiach a o Bohorodičke, Panne Márii, vyhlásilo presnejšie a jasnejšie, zaviedli sa aj nové formy 

obradov, pomocou ktorých by liturgické úkony plnšie a vhodnejšie podávali a akosi odzrkadľovali to svetlo, 

ktoré jasnejšie zažiarilo vo vyhlásení cirkevného učiteľského úradu. 

 Neskorší vývoj praxe pri vysluhovaní sviatostí, ako napríklad pri sviatosti pokánia, alebo 

ustanovenie a zrušenie katechumenátu ako i prijímanie Eucharistie v latinskej Cirkvi pod jedným 

spôsobom, isteže, a to nie v malej miere, bol príčinou, že časom sa najstaršie obrady zmenili a pomaly 

zaviedli sa nové, ktoré sa zdali lepšie zodpovedať novo zavedeným zvyklostiam. 

 K tomuto vývoju a zmene hodne dopomohli nábožné podujatia a zvyklosti, ktoré neboli na úzko 

spojené s liturgiou a ktoré, vzniknúc v nasledujúcich dobách z podivuhodného riadenia Božieho, tak veľmi 

sa rozšírili medzi ľuďom; ako, napríklad, stále rozšírenejšia a horlivejšia úcta k Božej Eucharistii, k hrozným 

mukám nášho Vykupiteľa, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, k Panne Bohorodičke a jej najčistejšiemu 

Ženíchovi. 

 Prispeli k tomu tiež, čo sa týka vonkajších okolností, tak verejné púte k hrobom mučeníkov, 

podniknuté z úcty, ako i, z tej istej príčiny, ustanovené pôsty a napokon i stále prosby, ktoré sa odbavovali 

v tomto slávnom meste a na ktorých sa zúčastňoval naraz aj najvyšší Veľkňaz. 

 A ľahko sa pochopí aj to, ako postupný vývoj krásneho umenia, najmä; staviteľstva, maliarstva a 

hudby, nemálo vplýval na ustaľovanie a rozličné dotváranie vonkajška posvätnej liturgie. 

 Toto právo používala Cirkev vo veciach liturgických, aby chránila svätosť bohoslužby proti 

zlozvykom, ktoré opovážlivo a nerozumne zaviedli niektorí súkromníci a jednotlivé cirkvi. A tak sa stalo, že 

keď sa v XVI. storočí veľmi rozmáhali zvyky a obyčaje tohto druhu a keď privátne podujatia v tejto veci 

ohrozovali neporušenosť viery a pobožnosti na veľký posmech bludárom a na veľkú propagandu ich 

podvodu a bludu, vtedy náš predchodca, nezabudnuteľnej pamiatky Sixtus V., založil r. 1588 Posvätnú 

Kongregáciu Obradov,48 aby chránil pôvodné obrady Cirkvi a odstránil z nich, čo sa do nich dostalo ako 

nepravé. I v našich časoch, zo zverenej úlohy, tejto ustanovizni prislúcha s bedlivou starostlivosťou 

nariaďovať a určovať to, čo patrí k posvätnej liturgii.49 

 

 

                                                           
48 Const. Immensa, zo dňa 22. jan. 1588.  
49  C. i. C., kan. 253.  
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POKROK A ZMENY V LITURGII NESMÚ SA PONECHAŤ ĽUBOVÔLI JEDNOTLIVCOV 

 Preto jediný Pápež má právo odobriť alebo určiť nejaký nový zvyk, týkajúci sa bohoslužby, zavádzať 

a schvaľovať nové obrady a meniť tie, o ktorých myslí, že ich treba zmeniť.50 Ale biskupi majú právo a 

povinnosť starostlivo bedliť, aby sa predpisy posvätných kánonov presne dodržiavali.51 Je teda sotva 

dovolené ponechať ľubovôli súkromných, hoci by boli z kňazského radu, tie posvätné a vznešené veci, ktoré 

sa vzťahujú na náboženský život kresťanskej spoločnosti, ako aj tie, ktoré sa dotýkajú vykonávania kňazstva 

Ježiša Krista a bohoslužby, povinnej úcty Najsvätejšej Trojici, Vtelenému Slovu, jeho vznešenej Rodičke a 

ostatným nebešťanom a tiež zaistenia spásy ľudí. Tak isto nijaký súkromník nemá právo rozhodovať na 

tomto poli o tých vonkajších úkonoch, ktoré úzko súvisia s cirkevnou disciplínou, s poriadkom, jednotou a 

svornosťou Tajomného Tela, ba často i s neporušenosťou katolíckej viery. Zaiste, Cirkev je žijúcim 

ústrojenstvom, a preto, pri pevnom a bezpečnom zachovaní svojho učenia, aj v tom, čo sa dotýka posvätnej 

liturgie, rastie, rozširuje sa, vyvíja, prispôsobujúc a pripodobňujúc sa potrebám a okolnostiam, ktoré sa v 

čase vyskytli. Lež vonkoncom treba odsúdiť nerozvážnu opovážlivosť tých, čo vedome zavádzajú nové 

liturgické zvyky alebo prikazujú obnoviť zastaralé obrady, ktoré sa nezhodujú s platnými zákonmi 

a rubrikami. Že sa toto stáva, ctihodní bratia, o tom vieme nie bez veľkej duševnej bolesti, a to nielen vo 

veciach nepatrnej, lež aj závažnej dôležitosti; veď nechýbajú takí, čo pri slávení Eucharistickej obety 

používajú ľudovú reč, čo niektoré sviatky - ktoré po zrelom uvážení boly už určené a ustálené - prekladajú 

na iný čas, a napokon aj takí, ktorí z úradných modlitebných kníh odstraňujú posvätné texty Starého zákona 

pod zámienkou, že nie sú dosť primerané a vhodné pre naše časy. 

 Používanie latinskej reči, ako je to v platnosti vo väčšej časti Cirkvi, je jasným a krásnym znakom 

pravého učenia. Ale používanie ľudovej reči v mnohých obradoch môže byť pre ľud veľmi užitočným, lenže 

jediná Apoštolská stolica môže to dovoliť, a preto v tomto predmete, bez jej rady a schválenia, vôbec nič nie 

je možné podniknúť, pretože, ako sme to povedali, riadenie posvätnej liturgie je závislé len od jej 

rozhodnutia a pokynu. 

 Takto treba posúdiť aj tie pokusy, ktorými sa poniektorí snažia obnoviť isté staré obrady a 

ceremónie. Isteže liturgia staroveku je hodná úcty, lenže starý zvyk nemožno pokladať za vhodnejší a lepší 

už sám v sebe alebo vzhľadom na nasledujúce časy a na nové pomery len preto, že má príchuť a nádych 

starobylosti. Aj novšie obrady zasluhujú si úcty a pozornosti, lebo vznikli z vnuknutia Ducha Svätého, ktorý 

je s Cirkvou v každom čase až do ukončenia vekov;52 aj ony sú prostriedkami, ktoré používa vznešená 

Nevesta Ježiša Krista, aby povzbudzovala a postarala sa o svätosť ľudí. 

 Rozhodne je to vecou múdrou a chválitebnou v mysli a duchu vrátiť sa k prameňom posvätnej 

liturgie, pretože štúdium tohto odboru, prenesené k jeho počiatkom, nemálo napomáha hlbšie a 

dôkladnejšie preskúmať význam sviatkov a pravidiel, ktoré sa používajú, ako i zmysel posvätných obradov. 

Lež nie je múdre a pochvalné vo všetkom a na každý spôsob vracať sa ku starému. Tak, aby sme uviedli 

príklad, ten odbočuje od správnej cesty, kto by chcel zaviesť prvotnú podobu oltára (stola; v latinskom 

origináli: Itaque, ut exemplis utamur, is ex recto aberret itinere, qui priscam altari velit mensae formam 
restituere);, kto by chcel z liturgických rúch odstrániť čiernu farbu, kto by vylučoval z kostolov posvätné 

obrazy a sochy, kto by chcel tak upraviť zobrazenie Božského Spasiteľa na kríži, žeby jeho telo 

nepredstavovalo hrozné muky, ktoré podstúpil, kto by napokon neschvaľoval a zavrhoval polyfonické čiže 

viachlasové spevy aj vtedy, keď vyhovujú pravidlám, daným Apoštolskou stolicou. 

 Tak ako ani jeden rozumný katolík v snahe vrátiť sa k starým formuláciám, použitým prvými 

cirkevnými snemami, nemôže zavrhnúť výroky v kresťanskej náuke, ktoré Cirkev, nadchýnaná a vedená 

                                                           
50 Porov. C. I. C., kan. 1257. 
51 Porov. C. I. C., kan. 1261.  
52 Porov. Mt 28, 20.  
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Duchom Svätým, v novších časoch na veľký osoh zostavila a prikázala zachovávať, alebo ako ani jeden 

ozajstný katolík nemôže odmietať platné zákony, aby sa tým vrátil k nariadeniam, čo sa nachodia v 

najstarších prameňoch kánonického práva, tak isto, keď ide o posvätnú liturgiu, ten, kto by sa chcel navrátiť 

k starým obradom a obyčajom, zavrhnúc pritom nové úpravy, ktoré sa zaviedli kvôli novým pomerom zo 

zámeru poznateľného Boha, taký istotne, ako sa to dá ľahko vybadať, nie je vedený ani múdrym ani 

správnym úmyslom. 

 Tento spôsob myslenia a konania vedie k oživeniu prílišnej a nerozumnej túžby po starobylostiach, 

ktorú vyvolala nepravá Pistojanská Synoda a snaží sa obnoviť tie mnohoraké bludy, ktoré boly 

príležitosťou, že sa táto „synodka" zišla, ktoré po nej, na veľkú škodu duší, nasledovali a ktoré Cirkev, táto 

vždy bedlivá strážkyňa „pokladu viery", zvereného jej Božským Zakladateľom, oprávnene a zaslúžene 

zavrhla.53 Veď prevrátené názory a pokusy tohto druhu smerujú len k tomu, aby zoslabili a umenšili tú 

činnosť, tvoriacu svätosť, ktorou posvätná liturgia spasiteľne vedie adoptovaných synov k nebeskému 

Otcovi. 

 Teda nech sa všetko koná tak, aby sa zachovalo potrebné spojenie s cirkevnou hierarchiou. Nikto 
nech si neosobuje právo vynášať pre seba úpravy a svojvoľne ich nanucovať iným. Jedine najvyšší Veľkňaz 

(pápež), ako nástupca sv. Petra, ktorému Božský Vykupiteľ zveril na starosť pásť celé stádo,54 a s ním 

biskupi, ktorých - poslušných apoštolskej Stolici - „Duch Svätý ustanovil..., aby pásli Cirkev Božiu",55 majú 

právo a povinnosť spravovať kresťanský ľud. Preto, ctihodní bratia, kedykoľvek chránite svoju autoritu - a 

to, keď treba, aj so spasiteľnou prísnosťou - neplníte tým len svoju povinnosť, ale aj obhajujete vôľu 

samotného Zakladateľa Cirkvi. 

 

II. EUCHARISTICKÝ KULT 

POVAHA EUCHARISTICKEJ OBETY 

 Dušou a ako by stredobodom kresťanského náboženstva je tajomstvo najsv. Sviatosti Oltárnej, ktorú 

raz najvyšší kňaz, Kristus, ustanovil a ktorú prikazuje v Cirkvi stále obnovovať skrze svojich služobníkov. 

Keďže ide o veľmi vážnu vec posvätnej liturgie, pokladáme za vhodné pri tomto sa trocha zastaviť a upútať 

vaše mysle, ctihodní bratia, na túto veľmi dôležitú otázku. 

 Kristus Pán, „kňaz podľa radu Melchisedechovho naveky",56 ktorý, keďže miloval svojich, ktorí boli 

na tomto svete,57 v posledný večer, v noci, keď bol zradený aby, ako to vyžaduje ľudská prirodzenosť, 

zanechal svojej milovanej neveste, Cirkvi, viditeľnú obetu, žeby sa ňou sprítomňovala krvavá obeta kríža a 

ostávala jej pamiatka až dokonca vekov a aby jej spásonosná sila slúžila na odpustenie hriechov, ktorých sa 

denne dopúšťame, obetoval nebeskému Otcovi svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína a pod tými 

istými znakmi dal prijímať apoštolom, ktorých vtedy ustanovil za kňazov Nového zákona a aj im aj ich 

nástupcom v kňazstve prikázal prinášať obetu.58 

 Vznešená Oltárna obeta nie je teda len obyčajnou a jednoduchou pamiatkou múk a smrti Ježiša 

Krista, ale opravdivou a ozajstnou obetou, v ktorej Najvyšší kňaz nekrvavým obetovaním koná to, čo 

dokonal na kríži, prináša seba nebeskému Otcovi ako najľúbeznejšiu obetu. „Jedna... a tá istá je obeta, ten 

                                                           
53 Porov. Pius VI., Const. Auctorem f idei, zo dňa 28. aug. 1794, nu. 31—34, 39, 62, 66, 69—74. 
54 Porov. Jn 21, 15—17. 
55 Sk 20, 28.  
56 Z 109, 4  
57 Jn 13, 1. 
58 Koncil. Trid., Sess. 22 hl. 1.  
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istý obetujúci skrze posluhu kňazov, ktorý sa raz obetoval na kríži, rozdiel je jedine v spôsobe obetovania."59 

Ten istý je teda kňaz, Ježiš Kristus, ktorého presvätú osobu však zastupuje služobník. On sa prijatím 

kňazského svätenia pripodobňuje Najvyššiemu kňazovi a má moc konať v mene a silou samého Krista.60 

Preto svojím kňazským úkonom Kristovi akosi „prepožičiava svoj jazyk a dáva svoju ruku".61 

 Podobne tou istou obetou je Božský Vykupiteľ podľa svojej ľudskej prirodzenosti a v skutočnosti 

svojho tela a krvi. Rozdielny je však spôsob, akým sa Kristus obetuje. Na kríži obetoval Bohu seba celého a 

svoje bolesti, no obetovanie obety sa uskutočnilo krvavou smrťou, ktorú dobrovoľne podstúpil. Na oltári 

však pre oslávený stav jeho ľudskej prirodzenosti „smrť nad ním už viac nepanuje",62 a preto vylievanie krvi 

je celkom nemožné, no predsa riadením Božej múdrosti obetovanie nášho Vykupiteľa sa naozaj podivným 

spôsobom znázorňuje vonkajšími znakmi, ktoré predstavujú smrť. Veď „prepodstatnením" chleba v telo a 

vína v krv Kristovu je skutočne prítomné tak jeho telo ako aj jeho krv, ale sviatostné spôsoby, pod ktorými 

je prítomný, zobrazujú mučivé odlúčenie tela a krvi. Pamätihodný dôkaz jeho smrti, ktorá sa na Kalvárii 

naozaj prihodila, sa teda znova opakuje v obetách na jednotlivých oltároch, pretože Ježiš Kristus sa práve 

pod rozdielnymi náznakmi zobrazuje a ukazuje v stave obety. 

 Okrem toho i stanovené ciele sú tie isté; z nich prvým je oslava nebeského Otca. Ježiš Kristus od 

detstva až po smrť horel túžbou oslavovať Boha a obetovanie jeho krvi sa vznieslo s kríža do nebies ako 

ľúbezná vôňa. Aby však táto oslava nikdy neprestala, spájajú sa údy so svojou Božou Hlavou v Eucharistickej 

obete a s ním spolu s anjelmi a archanjelmi spievajú večité chválospevy,63 vzdávajúc všetku česť a slávu 

Všemohúcemu Otcovi.64 

 Druhý určený cieľ dotýka sa povinného vzdávania vďaky Bohu. Len Božský Vykupiteľ - ako 

najmilovanejší Syn večného Otca, ktorému bola známa jeho nesmierna láska - mohol mu podať primeraný 

spev vďaky. To konečne zamýšľal a chcel, keď pri poslednej večeri „vďaky vzdával"65 - a neprestal to robiť 

ani vtedy, keď visel na kríži, a neprestáva ani vo vznešenej oltárnej obete, ktorá zvýrazňuje činenie vďakov 

čiže eucharistický prejav, pretože práve to „je naozaj dôstojné a správne, príhodné a spasiteľné".66 

 Na treťom mieste je to cieľ zadosťučinenia, udobrenia a zmierenia. Bezpochyby nikto iný, ako 

Kristus, nemohol na celkom zadosťučiniť všemohúcemu Bohu za hriechy pokolenia ľudského,, preto sám 

chcel byť na kríži „obetou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj celého sveta".67 Tak isto i na 

oltároch sa denne obetuje za naše vykúpenie, aby sme, vytrhnutí z večnej záhuby, pripojili sa k zástupu 

vyvolených. A to nielen za nás, ktorí žijeme v tomto smrteľnom živote, ale aj „za všetkých, ktorí v Kristu 

odpočívajú,, ktorí nás predišli so znamením viery a odpočívajú spánkom pokoja",68 lebo či žijeme alebo 

mrieme, „neodlučujeme sa od jedného a toho istého Krista".69 

 Konečne na štvrtom mieste je to cieľ orodovania. Človek - ako márnotratný syn - všetky dobrá, ktoré 

dostal od nebeského Otca, zle použil a premrhal, a preto upadol do najväčšej biedy a špiny. Lež Kristus s 

kríža „prosil a žiadal, ... hlasne volal a plakal, a bol vyslyšaný pre svoju poslušnosť".70 Aj na posvätných 

                                                           
59 Tamtiež hl. 2.  
60 Porov. S v. Tomáš, Surtvma Theol., 3. q. 22. a. 4.  
61 Ján Zlat., In Ioann. Hom., 86, 4.   
62 Rim 6, 9.  
63 Porov. Missale Rom., prefácia.  
64 Porov. tamtiež, kánon.  
65 Mk 14, 23.  
66 Missale Rom., prefácia.  
67  1 Jn 2, 2.  
68 Missale Rom., kánon.  
69 Sv, Augustín, De Trinit., kn. 13, hl. 19.  
70 Žid 5, 7. 
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oltároch takým istým účinným spôsobom je naším zástancom u Boha, žeby sme sa opäť naplnili všetkým 

požehnaním a milosťou. Potom sa ľahko pochopí, prečo posvätný Tridentský snem tvrdí, že spásonosná sila 

kríža na odpustenie našich každodenných hriechov poskytuje sa nám skrze eucharistickú obetu.71 

 Keď apoštol národov vyhlasuje nesmiernu plnosť a dokonalosť obety kríža, spomína, že Kristus 

jedinou obetou natrvalo urobil dokonalými tých, čo sa posvätili.72 Zásluhy tejto obety sú nekonečné, 

nesmierne a nemajú hraníc, vzťahujú sa totiž na celú ľudskú pospolitosť všetkých časov, každého miesta a 

pretože v nej kňazom a obetou je Boh človek, pretože tak jeho obetovanie ako i jeho podrobenie sa vôli 

večného Otca bolo najdokonalejšie a pretože dobrovoľne podstúpil smrť ako Hlava ľudského pokolenia: 

„Pozri na cenu nášho vykúpenia: Kristus visí na dreve, pozri, za akú cenu kúpil,... vylial krv, krvou svojou 

kúpil, krvou nepoškvrneného Baránka, krvou jediného Syna Božieho kúpil... Kupujúcim je Kristus, cenou je 

krv a vlastníctvom celý svet."73 

 Lenže táto kúpa nenadobúda hneď svoju plnú účinnosť. Je totiž potrebné, aby ten Kristus, ktorý svet 

vykúpil touto nesmiernou cenou samého seba, stal sa aj skutočným vlastníctvom ľudských duší. Preto, aby 

sa ich vykúpenie a spása uskutočnili, čo sa týka jednotlivcov aj všetkých nasledujúcich pokolení až do konca 
vekov, a Bohu boli milé, je nevyhnutné, aby ľudia, každý osve, sprítomnili obetu kríža a takto žeby sa im 

dostalo zásluh, ktoré z nej prýštia. V istom zmysle možno povedať, že Kristus na Kalvárii postavil očistný a 

liečivý rybník, ktorý naplnil svojou vyliatou krvou. Ak sa ľudia neponoria do jeho vĺn a nezmyjú v ňom 

škvrny svojich neprávostí, rozhodne nebudú sa môcť očistiť a spasiť. 

 Aby sa teda jednotliví hriešnici vybielili v krvi Baránka, vyžaduje sa spoločná práca kresťanských 

veriacich. Aj keď Kristus, všeobecne hovoriac, svojou krvavou smrťou zmieril celé ľudské pokolenie, predsa 

chcel, aby všetci prichádzali a boli privádzaní k jeho krížu najmä prostredníctvom sviatostí a skrze 

Eucharistickú obetu, žeby obsiahli spasiteľné plody, ktoré On na kríži nadobudol. Touto činnou účasťou 

jednotlivcov, tak ako sa jednotlivé údy každodenne väčšmi pripodobňujú svojej Božskej Hlave, tak aj 

prameniaca spása Hlavy rozdáva sa údom, a to tak, že môžeme opakovať slová blahoslaveného Pavla: „S 

Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus."74 Ako sme to už pri inej príležitosti vyriekli 

dosť zreteľne a zámerne, Ježiš Kristus, „umierajúc na kríži, daroval svojej Cirkvi bez jej pričinenia nesmierny 

poklad Vykúpenia; keď však ide o rozdeľovanie takého pokladu, On nielenže na tomto diele posväcovania 

robí účastnou nepoškvrnenú svoju Nevestu, ale chce, aby ono akosi vychádzalo aj z jej činnosti".75 

 Vznešená obeta oltára je ako by vybraným nástrojom, ktorým sa veriacim rozdeľujú zásluhy 

Božského Vykupiteľa, získané na Kríži: „kedykoľvek sa oslavuje pamiatka tejto obety, dielo nášho vykúpenia 

sa koná".76 Lež ona neumenšuje hodnotu krvavej Obety, ba skôr ukazuje a zjavnou činí jej veľkosť a potrebu, 

ako to zdôrazňuje Tridentský snem.77 Keď sa obetuje denne, to nás upomína, že niet inej spásy, iba v Kríži 

Pána nášho Ježiša Krista,78 a že sám Boh chcel, aby sa uskutočňovalo takéto pokračovanie Obety „od 

východu ... slnka až na západ",79 aby neprestala hymna oslavy a vzdávania vďaky, ktorým sú ľudia podĺžni 

Bohu preto, že potrebujú stále jeho pomoc a že potrebujú krv Božského Vykupiteľa, aby zotreli tie hriechy, 

čo vyzývajú jeho spravodlivosť. 

                                                           
71 Porov. Sess. 22, hl. 1.  
72 Porov. Žid 10, 14.  
73 Sv. Augustín, in Ps. 147, n. 16.  
74 Gal 2, 19—20. 
75 Encyklika O Mystickom Tele, zo dňa 29. júna 1943.  
76 Missale Rom., Secreta zo 9. nedele po Duchu Sv.  
77 Porov. Sess. 22, hl. 2. a kan. 4.  
78 Porov. Gal 6, 14. 
79 Mal 1,11.  



 

17 
 

O POSVÄTNEJ LITURGII. Mediator Dei. (Pius XII. 1947) 

ÚČASŤ VERIACICH NA EUCHARISTICKEJ OBETE 

 Je teda osožné, ctihodní bratia, aby si všetci veriaci kresťania uvedomovali, že ich najvyššou 

povinnosťou a najväčšou cťou je zúčastňovať sa na Eucharistickej obete, a to nie ospanlivým a ľahostajným, 

roztržitým a rozptýleným duchom, ale tak uzobrane a činne, aby sa čím najužšie spojili s Najvyšším Kňazom 

podľa slov Apoštola: „Zmýšľajte o sebe tak ako Ježiš Kristus",80 a aby ju obetovali spolu s Ním a skrze Neho 

a aby s Ním zasvätili i seba. 

 Isteže, Kristus je kňazom, ale kňazom pre nás, nie pre seba, keďže prináša večnému Otcovi priania 

a prejavy úcty celého ľudského pokolenia. On je tiež aj obetou, ale pre nás, keď seba samého dáva namiesto 

človeka, oddaného hriechu. Zaiste to Apoštolovo „Zmýšľajte o sebe tak ako Ježiš Kristus" žiada od všetkých 

kresťanov, aby mali, nakoľko to dovoľujú ľudské sily, v sebe také rozpoloženie ducha, aké rozpoloženie 

ducha mal Božský Vykupiteľ, keď seba samého prinášal ako Obetu: nech sa mysľou spoločne odovzdávajú, 

nech preukazujú Najvyššej Božej Velebe poklonu, úctu, chválu a vzdávanie vďaky. Okrem toho žiada od nich, 

aby akosi prevzali úlohu obety, žeby sa zapierali podľa evanjelických príkazov, žeby sa dobrovoľne oddali 

pokániu, žeby každý svoje previnenia oplakal a odčinil. Napokon žiada, aby sme všetci spolu s Kristom 
podstúpili mystickú smrť na kríži, a to tak, aby sme mohli použiť Pavlov výrok: „S Kristom som 

ukrižovaný."81 

 Zato však, že veriaci kresťania zúčastňujú sa na Eucharistickej obete, nemajú už aj kňazskú moc. Je 

to nevyhnutné, aby ste svojim veriacim toto jasne vysvetlili. 

 Nájdu sa takí, ctihodní bratia, ktorí, navrátiac sa dnes ku dávnejšie zavrhnutým bludom, učia, že v 

Novom zákone je len také kňazstvo, ktoré prináleží všetkým, čo sú pokrstení, a že ten príkaz, ktorým Ježiš 

Kristus pri poslednej večeri uložil apoštolom robiť to, čo sám urobil, vzťahuje sa priam na celú Cirkev 

veriacich kresťanov a že potom len neskoršie nastalo hierarchické kňazstvo. Preto tvrdia, že ľud má 

ozajstnú kňazskú moc, pokým kňaz koná len z poverenia ľudu. Z tej príčiny Eucharistickú obetu považujú 

za „koncelebráciu" (spolu slúženie omše) a domnievajú sa, že je osožné, aby kňazi radšej spolu s prítomným 

ľudom „spolu slúžili", a neobetovali Obetu súkromne bez ľudu. 

 Je zbytočné vysvetľovať, ako tieto zákerné bludy veľmi protirečia pravdám, ktoré sme vyššie 

zdôraznili, keď sme rokovali o postavení kňaza, ktoré mu prináleží v Tajomnom Tele Kristovom. 

Pripomenúť chceme však to, že kňaz len preto koná v mene ľudu, lebo predstavuje osobu Pána nášho Ježiša 

Krista, nakoľko je Hlavou všetkých údov a za ne obetuje seba samého. Preto kňaz pristupuje k oltáru ako 

služobník Kristov, nižší od Krista, ale vyšší od ľudu.82 Naproti tomu ľud, ktorý nijakým spôsobom 

nezastupuje osobu Božského Vykupiteľa a nie je ani prostredníkom medzi samým sebou a Bohom, 

vonkoncom nemôže mať kňazskú právomoc. 

a) Veriaci obetujú spolu s kňazom. 

 Toto je vieroučne isté. Lež okrem toho treba prízvukovať, že aj veriaci kresťania prednášajú Božskú 

obetu, ale iným spôsobom. 

 To už vyhlásili veľmi jasne niektorí naši predchodcovia. „Nielen kňazi" - takto nehynúcej pamäti 

Inocent III. - „prinášajú obetu, lež i všetci veriaci: pretože to, čo sa výhradne vykonáva skrze službu kňazov, 

vo všeobecnosti robí sa to na žiadosť veriacich."83 A dobre bude uviesť v tejto veci aspoň jeden z mnohých 

výrokov sv. Róberta Bellarmína: „Obeta" - vraví - „obetuje sa hlavne v osobe Kristovej. Preto obetovanie, 

                                                           
80 Filp 2, 5. 
81 Gal 2,19.  
82 Porov. S v. Róbert Bellarmín, De Missa, II., hl. 4.  
83 De Sacro Altaris Myterio, III., 6.  
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ktoré nasleduje po premenení, je akýmsi dosvedčením, že celá Cirkev je uzrozumená s obetovaním,. ktoré 

urobil Kristus, a že spolu s ním prináša obetu."84 

 Aj obrady a modlitby Eucharistickej obety nie menej jasne naznačujú a poukazujú na to, že 

obetovanie obety koná kňaz spolu s ľudom. Nielenže po obetovaní chleba a vína jasne hovorí kňaz, obrátený 

k ľudu: „Modlite sa, bratia, aby moja a vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu",85 ale okrem toho 

i modlitby, ktorými sa Bohu prednáša Božská obeta, poväčšine vyslovujú sa v množnom počte. Neraz je v 

nich naznačené, že i ľud je spolu účastný na tejto vznešenej Obete ako obetujúci. Tak, napríklad, hovorí sa: 

„za ktorých Ti obetujeme a aj sami Ti obetujú... Prosíme Ta, Pane, prijmi teda uzmierený túto obetu svojich 

služobníkov i celej svojej rodiny... my služobníci Tvoji, lež aj ľud Tvoj svätý,.. prinášame Tvojej prevznešenej 

Velebnosti z Tvojich vlastných údelov a darov obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú".86 

 A nie je ani divné, že veriaci kresťania sú povýšení na takú hodnosť. Kúpeľom krstu totižto kresťania 

stávajú sa, spoločným titulom, údmi Tajomného Tela Krista- kňaza a „nezmazateľným znakom", ktorý sa im 

ako by vrýval do duše, určujú sa pre bohoslužbu, a preto primerane k svojmu postaveniu majú účasť na 

Kristovom kňazstve. 

 V Cirkvi katolíckej ľudský rozum, osvietený vierou, vždy sa namáhal dosiahnuť, pokiaľ možno, 

väčšie poznanie Božských vecí. Preto je prirodzené, že aj kresťanský ľud pobožné sa pýta, v akom zmysle 

sa o ňom hovorí v kánone Eucharistickej obety, že i on ju obetuje. Aby sme zadosťučinili tomuto zbožnému 

želaniu, uznávame za vhodné na tomto mieste vec krátko a jasne vyložiť. 

 Predovšetkým sú to, v tejto veci, dôkazy skôr vzdialenejšie: často býva tak, že kresťania, prítomní 

pri posvätných obradoch, striedavým hlasom spájajú svoje modlitby s modlitbami kňaza, že neraz - čo sa v 

dávnych časoch stávalo častejšie - veriaci donášajú služobníkom oltára chlieb a víno, ktoré sa majú stať 

telom a krvou Kristovou, a konečne, že dávajú kňazovi milodary, aby za nich obetoval Božskú obetu. 

 Lež je tu aj hlbší dôvod, pre ktorý sa môže tvrdiť, že všetci kresťania prinášajú obetu, predovšetkým 

tí, čo sú prítomní pri oltári. Aby však v tejto závažnej veci nevznikol nebezpečný omyl, potrebné je presne 

vymedziť význam slova „obetovať". Totižto onú nekrvavú žertvu, skrze ktorú po vyslovení konsekračných 

slov prichádza na oltár Kristus v stave obety, vykonáva len sám kňaz, ako predstavujúci osobu Krista, nie 

však ako predstavujúci veriacich. Preto, keď kladie na oltár Božskú obetu, predkladá ju Bohu Otcovi ako 

obetovanie na slávu Najsvätejšej Trojice a za blaho celej Cirkvi. Na tomto, v pravom slova zmysle, obetovaní 

veriaci svojím spôsobom zúčastňujú sa dvojako: veď neprinášajú obetu len rukami kňaza, ale akosi aj s ním 

spolu a touto účasťou aj obetovanie veriacich má vzťah k samotnému liturgickému kultu. 

 Že veriaci obetujú obetu rukami kňaza, je zjavné z toho, že služobník oltára zastupuje osobu Krista-

Hlavy, ktorý obetuje v mene všetkých údov, a tým sa stáva, že právom možno tvrdiť, že celá Cirkev 

prostredníctvom Krista vykonáva obetovanie obety. Keď sa hovorí, že ľud obetuje spolu s kňazom, nevraví 

sa to preto, že údy Cirkvi takým istým spôsobom ako sám kňaz vykonávajú viditeľný liturgický úkon, ktorý 

prislúcha ku samotnému kňazovi, Bohom na to určenému, ale preto, že (ľud) svoje želania chvály, 

orodovania, zmierenia a vzdávania vďaky spája so želaniami, čiže s úmyslom kňaza, ba priam samého 

Najvyššieho Kňaza, a to zato, aby sa ony pri obetovaní obety predniesli Bohu i skrze vonkajší úkon kňaza. 

Je nevyhnutné, žeby vonkajší úkon obety už svojou povahou predstavoval vnútorný kult a práve obeta 

Nového zákona znamená tú poslušnosť, ktorou hlavný obetujúci, Kristus, a spolu s ním a skrze neho aj 

všetky jeho mystické údy preukazujú Bohu podĺžnu úctu a poklonu. 

                                                           
84 De Missa, I. hl. 27.  
85 Missale Rom., Ordo Missae.  
86 Tamtiež, Kánon omše.  
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 Na veľkú radosť boli sme informovaní, že táto náuka, zásluhou hlbšieho štúdia v liturgickom odbore, 

najmä v posledných časoch bola postavená do pravého svetla. No nemožno zasa bez hlbokého žiaľu obísť 

také zveličovania a prekračovania pravdy, ktoré nesúhlasia s pôvodnými nariadeniami Cirkvi. Poniektorí 

totižto celkom zavrhujú Obetu omše sv., ktorá sa obetuje súkromne a bez účasti ľudu, ako takú, ako by sa 

odchyľovala od pôvodného spôsobu obetovania. Nechýbajú ani takí, ktorí tvrdia, že kňazi v tom istom čase 

nemajú obetovať Božskú obetu na viacerých oltároch, lebo takto, vraj, rozdeľujú ľud a ohrozujú jeho 

jednotu. Ba aj takí sú, čo až tak ďaleko idú, že považujú za potrebné, aby ľud potvrdil a schválil Obetu, žeby 

ona nadobudla svoju platnosť a účinnosť. V tomto prípade nadarmo sa odvolávajú na spoločenskú 

(sociálnu) povahu Eucharistickej obety. Lebo kedykoľvek kňaz obnovuje to, čo vykonal Božský Vykupiteľ 

pri poslednej večeri, skutočne dokonáva sa Obeta, ktorá má vždy a všade nevyhnutne a pre svoju vnútornú 

povahu verejný a spoločenský ráz, pretože ten, čo ju obetuje, koná to v mene Krista a kresťanských 

veriacich, ktorých hlavou je Božský Vykupiteľ a ktorý ju obetuje Bohu za svätú katolícku Cirkev a za živých 

i mŕtvych.87 A toto sa deje určite, či veriaci sú prítomní - po ich častejšej a pobožnejšej prítomnosti túžime a 

odporúčame ju, - a či nie sú prítomní, pretože sa nijako nevyžaduje, aby ľud odobril to, čo vykonal 

prisluhovateľ obety. 

 Hoci z toho, čo sme povedali, celkom jasne vysvitá, že Eucharistická obeta prináša sa v mene Krista 

a Cirkvi a že je nie zbavená svojho spoločenského ovocia ani vtedy, keď ju celebruje kňaz bez miništranta, 

no jednako pre dôstojnosť tohto tak vznešeného tajomstva chceme a naliehame - čo napokon Matka Cirkev 

vždy predpisovala, - aby ani jeden kňaz nepristúpil k oltáru, ak nebude miništranta, ktorý by mu posluhoval 

a odpovedal, ako to ustanovuje kánon 813. 

b) Účasť veriacich na Obete: nakoľko majú obetovať aj seba samých. 

 Aby však toto obetovanie, ktorým veriaci obetujú nebeskému Otcovi v tejto Obete Božskú obetu, 

dosiahlo plný účinok, je potrebné, aby pripojili aj niečo iné: samých seba majú totižto priniesť v žertvu. Táto 

žertva neobmedzuje sa iba na liturgickú Obetu. Knieža apoštolov žiada, aby sme, už tým samým, že sme 

vystavení na Kristovi ako živé kamene, mohli vždy sťa „sväté kňazstvo prinášať duchovné obety, ľúbezné 

Bohu v Ježišovi Kristovi".88 Pavol apoštol zasa takto povzbudzuje kresťanov bez každého rozdielu doby: 

„Veľmi vás teda prosím, ... aby ste svoje telá dávali v živú, svätú a Bohu ľúbeznú obeť, a to ako svoju 

duchovnú bohoslužbu."89 Ale, najmä keď veriaci kresťania s takou zbožnou a pozornou mysľou spájajú sa s 

liturgickým úkonom, že sa môže o nich naozaj povedať: „ktorých viera je pred Tebou osvedčená a oddanosť 

známa",90 nemôže sa stať, že by viera jedného-každého z nich neprejavovala sa živšie skrze lásku, zbožnosť 

nerástla a nerozplameňovala sa a že by sa všetci nezasvätili úsiliu o Božiu slávu a že by, vo vrúcnej túžbe 

čím najviac pripodobniť sa Ježišovi Kristovi, ktorý pretrpel ukrutné bolesti, neobetovali so samým 

Najvyšším Kňazom a skrze Neho seba ako duchovnú obetu. 

 Toto nás učia aj povzbudenia, ktorými sa biskup, v mene Cirkvi, prihovára ku kňazom v deň ich 

vysviacky: „Uvedomte si, čo konáte, napodobňujte, čo opatrujete; veď vy slávite tajomstvo Pánovej smrti, 

preto usilujte sa celkom umŕtviť vo svojich údoch chyby a žiadostivosti."91 Skoro tak isto napomínajú knihy 

posvätnej liturgie kresťanov, ktorí pristupujú k oltáru, aby mali podiel na posvätných tajomstvách: „Nech je 

... na tomto oltári úcta nevinnosti, nech sa obetuje pýcha, nech sa raní zmyselnosť a náruživosť, nech sa 

prináša namiesto hrdličiek obeta čistoty a namiesto holúbät obeta nevinnosti."92 Keď sme teda prítomní pri 

oltári, máme tak pretvoriť svojho ducha, že všetko, čo je v ňom hriešne, sa celkom udusí, a všetko, čokoľvek 

                                                           
87 Missale Rom., Kánon omše.  
88 1 Pt 2, 5. 
89 Rim 12, 1. 
90 Missale Rom., kánon omše.  
91 Pontif. Rom., O kňazskej vysviacke.  
92 Tamtiež, De altaris consecratione, Prefatio.  
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prostredníctvom Krista ozaj plodí nadprirodzený život, sa podporí a upevní. A takto sa spolu s 

Nepoškvrnenou Hostiou staneme ľúbeznou obetou: Večnému Otcovi. 

 Cirkev sa usiluje, pomocou liturgických predpisov, uskutočniť čím najprimeranejšie tento svoj svätý 

zámer. K tomuto smerujú nielen čítania, homílie a ostatné kázne služobníkov Božích, ale i celý cyklus 

tajomstiev, čo sa nám cez rok predkladajú na uctenie, ako i omšové rúcha, posvätné obrady a ich vonkajšie 

vystrojenie. To všetko slúži na to, aby „sa poukazovalo na vznešenosť tak veľkej Obety a žeby sa mysle 

veriacich povzbudili pomocou viditeľných znakov nábožnosti a úcty k rozjímaniu o najvyšších veciach, čo 

sa skrývajú v tejto Obete".93 

 Teda všetky prvky liturgie smerujú k tomu, aby náš duch v sebe odrážal, skrze tajomstvo kríža, obraz 

Božského Vykupiteľa podľa slov Apoštola národov: „S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo 

mne Kristus."94 Takto sa stávame ako by jednou obetou s Kristom na väčšiu slávu Nebeského Otca. Na toto 

majú veriaci kresťania obrátiť a podvihnúť svoju myseľ, keď v Eucharistickej obete podávajú Božskú obetu. 

Ak totiž, ako píše sv. Augustín, na Pánovom oltári je položené naše tajomstvo,95 to jest sám Kristus Pán, 

nakoľko je Hlavou i znakom onoho spojenia, skrze ktoré sme Kristovým Telom96 a údmi jeho tela,97 ak sv. 
Róbert Bellarmin v súhlase s Hypponským Učiteľom učí, že v Obete oltára znázorňuje sa všeobecná obeta, 

ktorou sa celé Tajomné Telo Kristovo, t.j. celé vykúpené ľudstvo, prostredníctvom Krista Veľkňaza obetuje 

Bohu,98 vtedy nič správnejšieho, nič vhodnejšieho nemôže sa myslieť, ako to, že aj my všetci spolu so svojou 

Hlavou, ktorá trpela za nás, obetujeme samých seba Večnému Otcovi. V Tajomstve oltára, podľa toho istého 

Augustína, dokazuje sa Cirkvi, že v Obete, ktorú ona obetuje, i sama sa obetuje.99 Bár by si veriaci uvedomili, 

k akej dôstojnosti ich pozdvihlo posvätné obmytie krstu. Nech sa neuspokojujú zúčastňovať sa na 

Eucharistickej obete len so všeobecným úmyslom, primeraným údom Kristovým a dietkam Cirkvi, lež, v 

duchu posvätnej liturgie, úzko a dôverne spojení s Najvyšším Kňazom a jeho vysluhovateľom na zemi, najmä 

vtedy nech sa s ním mimoriadnym spôsobom spájajú, keď sa premieňa Božia Hostia, nech ju obetujú spolu 

s ním, keď sa vyslovujú tie slávnostné slová: „Skrze Neho, s Ním a v Ňom máš Ty, Bože Otče všemohúci, v 

jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov",100 na ktoré slová ľud odpovedá: „Amen". 

Nech veriaci nezabudnú spolu s Božskou ukrižovanou Hlavou obetovať aj samých seba, svoje starosti, 

bolesti, úzkosti, ťažkosti a potreby. 

c) Prostriedky na povzbudenie k živej účasti na Obete oltára. 

 Zaiste sú hodní pochvaly tí, čo s úmyslom, aby veriaci ľahšie a s väčším osohom mohli sa zúčastniť 

na Eucharistickej obete, snažia sa vhodným spôsobom dať do rúk ľudu „Rímsky misál", a to tak, že veriaci 

kresťania, spojení s kňazom, modlia sa spolu s ním tými istými jeho slovami a tými istými citmi Cirkvi. Aj 

tých treba pochváliť, čo sa snažia uskutočniť to, aby liturgia aj navonok bola posvätným úkonom, na ktorom 

sa skutočne zúčastňujú všetci prítomní. Toto sa môže uskutočniť rozličným spôsobom: alebo všetok ľud, 

podľa liturgických predpisov, po poriadku kňazovi odpovedá alebo spieva piesne, zodpovedajúce 

jednotlivým častiam Obety, alebo robí jedno i druhé, alebo napokon, pri slávnostných bohoslužbách, 

striedavo odpovedá na modlitby Kristových služobníkov a zároveň aj spieva liturgické piesne. 

 Tieto spôsoby zúčastňovania sa na Eucharistickej obete sú prijateľné a odporúčania hodné, ak sa, 

pravda, presne pridŕžajú cirkevných predpisov a obradných smerníc. Veď ony smerujú k tomu, aby oživili 

                                                           
93 Porov. Koncil Trid., Sess. 22, hl. 5.  
94 Gal 2, 19—20.  
95 Porov. Serm 272.  
96 Porov. 1 Kor 12, 27.  
97 Porov. Ef 5, 30.  
98 Porov. S v. Róbert Bellarmín, O omši, 2, hl. 8.  
99 De civ. Dei, kn. 10, hl. 6.  
100 Missale Rom., kánon omše.  
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a podporili zbožnosť veriacich a ich úzke spojenie s Kristom a jeho viditeľným služobníkom, aby vyvolali 

také vnútorné city a rozpoloženie, akými sa musí duša naša pripodobňovať Najvyššiemu Kňazovi Nového 

zákona. Aj keď tieto spôsoby navonok poukazujú na to, že Obetu, už pre jej povahu, pretože je konaná 

Sprostredkovateľom medzi Bohom a ľudom,101 treba považovať za dielo celého Tajomného Tela Kristovho, 

jednako vonkoncom nie sú potrebné k tomu, aby utvárali a vyjadrovali jej verejný a všeobecný ráz. A okrem 

toho takáto zborová sv. Omša nemôže nahradiť slávnostnú obetu, ktorá, hoci by sa slávila len za prítomnosti 

asistujúceho kňazstva, má svoju osobitnú hodnotu pre vznešenosť obradov a nádheru obradných úkonov. 

Isteže, jej nádhera a dôstojnosť sa len zväčšuje, ak, ako si to aj Cirkev praje, sú na nej prítomní početní a 

zbožnosťou vynikajúci veriaci. 

 Treba ešte podotknúť, že tí sa mýlia a sú na zlej ceste, čo, v klamlivej domnienke, takú veľkú váhu 

pripisujú týmto vonkajším okolnostiam, že sa odvažujú tvrdiť, že, keby sa vynechali, posvätný úkon by 

nemohol dosiahnuť svoj určený cieľ. 

 Je naozaj dosť takých veriacich, ktorí nemôžu používať „Rímsky misál", i keď je vydaný v ľudovej 

reči, ani nie sú všetci schopní, aby správne, ako sa to sluší, chápali liturgické obrady a obradné úkony. 
Nadanie, povaha a zmýšľanie ľudí sú také rozdielne a nepodobné, že spoločné modlitby, spevy a úkony 

nemôžu všetkých nadchnúť a viesť rovnakým spôsobom. Okrem toho duchovné potreby a rozpoloženia nie 

sú u všetkých rovnaké, ba ani u jednotlivcov neostávajú vždy tie isté. Ktože by teda mohol tvrdiť, vedený 

takým predsudkom, že toľkí kresťania nemôžu mať účasť na Eucharistickej obete a požívať jej dobrodenia? 

Oni to môžu urobiť istotne iným, pre nejedných, ľahším spôsobom: napríklad, môžu zbožne rozjímať o 

tajomstvách Ježiša Krista alebo konať iné pobožnosti a modlitby, ktoré, hoci sa formou líšia od posvätných 

obradov, jednako sa svojou povahou zhodujú s nimi. 

 Preto vás, ctihodní bratia, povzbudzujeme, žeby ste sa snažili, každý vo svojej diecéze alebo v okruhu 

cirkevnej právomoci, podľa pravidiel, ktoré podáva „misál", a podľa príkazov, ktoré vyniesli Posvätná 

kongregácia obradov a Kódex kánonického práva, usmerňovať a určovať vyhovujúci spôsob, ako sa má ľud 

zúčastňovať na liturgických obradoch, a to tak, aby sa všetko konalo správne a s patričnou dôstojnosťou a 

aby sa nikomu nepovolilo, hoci by to bol aj kňaz, použiť kostol na svojvoľné pokusy. Kvôli tomu si prajeme, 

aby v každej diecéze - ako je Komisia na ochranu posvätnej hudby a umenia - zriadila sa aj komisia na 

podporovanie liturgického apoštolátu, žeby sa pri vašej bedlivej starostlivosti všetko svedomite konalo 

podľa predpisov Apoštolskej Stolice. 

 V rehoľných komunitách zasa nech sa presne zachová všetko, čo im v tom ohľade predpisujú vlastné 

pravidlá, a nech sa nezavádzajú veci nové, ktoré by predtým neschválili predstavení ,tých istých komunít. 

Hoci v skutočnosti môže byt viacej a všelijakých spôsobov a možností, ktorými by sa kresťanský ľud 

zúčastňoval na Eucharistickej, obete a ostatných liturgických úkonoch, jednako sa treba ustavične usilovať 

o to, aby sa duše prítomných, podľa možnosti, čím najužšie spájali s Božským Vykupiteľom, aby sa ich život 

ozdoboval čoraz väčšou svätosťou a aby sa denne zväčšovala sláva Otca nebeského. 

 

O SVÄTOM PRIJÍMANÍ 

 Vznešená Obeta oltára dovršuje sa prijímaním nebeského pokrmu. Lenže, ako to všetci vedia, k 

úplnosti takejto Obety vyžaduje sa len, aby prijímal kňaz, nie však - hoci je to veľmi želateľné - aby aj veriaci 

pristúpili ku posvätnej hostine. 

 Radi opakujeme, o tejto veci, pripomienky, ktoré má náš predchodca, Benedikt XIV., k vieroučným 

ustanoveniam Tridentského snemu: „V prvom rade... musíme vyhlásiť, že ani jeden veriaci sa nesmie 
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domnievať, že súkromné sv. omše, pri ktorých presvätú Eucharistiu prijíma len kňaz, strácajú cenu pravej, 

dokonalej a úplnej nebeskej Obety, ustanovenej Kristom Pánom, a že preto takéto omše sa musia považovať 

za nedovolené. Veriaci to vedia - alebo aspoň môžu byť o tom ľahko poučení, že posvätný Tridentský snem, 

opierajúci sa o náuku, ktorú zachováva nepretržitá tradícia Cirkvi, zavrhol opačnú novú a bludnú Lutherovu 

mienku."102 „Kto by tvrdil, že omše, v ktorých sviatostne prijíma iba kňaz, sú nedovolené a že preto ich treba 

zrušiť, nech je vyobcovaný."103 

 S cesty pravdy teda odbočujú tí, čo nechcú slúžiť sv. omšu, ak pri nej kresťanský ľud nepristúpi k 

Božiemu stolu, no ešte väčšmi blúdia tí, ktorí, keď považujú za nevyhnutné, žeby veriaci spolu s kňazom 

prijímali Eucharistický pokrm, falošne tvrdia, že tu nejde len o Obetu, ale o Obetu, spojenú s hostinou 

bratského spoločenstva, a sv. prijímanie, odbavené spoločne, považujú za vrchol celého obradného úkonu. 

 Ozaj, znovu a znovu treba pripomínať, že Eucharistická obeta, svojou podstatou, je nekrvavým 

obetovaním Božskej obety, čo sa tajomne zračí v oddelení sviatostných spôsobov a v ich obetnej žertve, 

prinesenej Večnému Otcovi. Sväté prijímanie patrí len k jej doplneniu a k zúčastneniu sa na nej 

prostredníctvom prijatia Prevelebnej Sviatosti; a pokým u obetujúceho vysluhovateľa je vonkoncom 
nevyhnutné, veriacim sa má iba horlivo odporúčať. 

 Ale ako Cirkev - sťa učiteľka pravdy - všemožne sa snaží chrániť neporušenosť katolíckej viery, tak 

isto - ako starostlivá Matka svojich dietok - zo všetkých síl ich povzbudzuje, aby sa horlivo a čím najčastejšie 

zúčastňovali na tomto najväčšom dobrodení nášho náboženstva. 

 Predovšetkým si želá, aby kresťania - pretože najmä eucharistický pokrm nemôžu bez ťažkosti 

prijať skutočným spôsobom - aspoň duchovne prijímali, a to tak, že sa s Ním spoja vzbudením živej viery, 

duchom úctivo pokorným a dôverujúcim vôli Božského Vykupiteľa a vrúcou, ako len možno, túžbou lásky. 

 Lenže toto jej nestačí. Pretože - ako sme to vyššie povedali - môžeme sa zúčastniť na Obete i 

„sviatostným prijímaním", skrze hostinu Anjelského chleba, Matka Cirkev, „žeby sme" účinnejšie „úžitok 

vykúpenia Tvojho stále v sebe cítili",104 napospol všetkým svojim synom opakuje volanie Krista Pána: 

„Vezmite a jedzte ... Toto čiňte na moju pamiatku."105 Preto aj Tridentský snem, ako by bol ozvenou túžby 

Ježiša Krista a jeho nepoškvrnenej Nevesty, horlivo povzbudzuje, „aby sa veriaci, prítomní na jednotlivých 

svätých omšiach, zúčastňovali nielen duchovným precítením, ale i sviatostným prijímaním Eucharistie, žeby 

sa im tak dostalo hojnejšieho ovocia tejto presvätej Obety".106 

 Aj náš predchodca nehynúcej pamäti, Benedikt XIV., preto, žeby sa lepšie a zjavnejšie ukázalo, že 

prijímaním Eucharistie veriaci majú účasť na samotnej Božskej Obete, schvaľuje zbožnosť tých, ktorí 

nielenže žiadajú nasýtiť sa nebeským pokrmom, keď sú prítomní na sv. omši, lež túžia nasýtiť sa tými istými 

hostiami, čo boly premenené pri tej istej Obete, hoci, ako sám vyhlasuje, v pravde a ozajstne sa zúčastňujú 

na Obete, i keď ide o Eucharistický chlieb, ktorý už bol predtým riadne konsekrovaný. Veď takto píše: „Aj 

keď na tej istej Obete rovnako sa zúčastňujú tak tí, ktorým obetujúci kňaz podáva čiastku Obety, ktorú sám 

obetoval v tej istej Omši, ako aj tí, ktorým kňaz prisluhuje tú Eucharistiu, ktorá sa zvykne uschovávať, predsa 

pre toto Cirkev nikdy nezakázala a ani nezakazuje, aby kňaz nevyhovel zbožnosti a oprávnenej žiadosti tých 

prítomných na sv. omši, ktorí si želajú spoluúčastniť sa na tej istej Obete, ktorú aj oni obetujú spôsobom im 
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primeraným, naopak, schvaľuje a praje si, aby sa toto nezanedbávalo, a takých kňazov kára, ktorých vinou 

a nedbanlivosťou by sa takáto spoluúčasť prekážala."107 

 Kiežby dal Boh, aby tejto starostlivej výzve Cirkvi všetci ochotne a radostne vyhoveli, dal by Boh, 

aby sa veriaci, keď môžu, každodenne zúčastňovali na Božej Obete nielen duchovným spôsobom, ale i 

prijímaním Prevelebnej Sviatosti, užívajúc Telo Ježiša Krista, obetované za všetkých Večnému Otcovi. Nuž, 

vzbudzujte, ctihodní bratia, v dušiach, zverených vašej opatere, dychtivý a ako by neuhasiteľný hlad po 

Ježišovi Kristovi. Pod vaším vedením nech sú oltáre obklopované deťmi a mladíkmi, ktorí by obetovali 

Božskému Vykupiteľovi seba, svoju nevinnosť a svoje činorodé nadšenia; nech často pristupujú manželia, 

aby sa, odchovaní pri posvätnom stole, tam naučili, ako vychovávať zverené im dietky k zmýšľaniu a k láske 

Ježiša Krista; nech sa povolávajú robotníci, aby mohli prijímať tento chlieb, ktorý, ako silný a nikdy 

nepomíňajúci, ich sily obnoví a za ich práce pripraví im v nebesách večnú odmenu; zhromažďujte, napokon, 

ľudí všetkých stavov a „prinúťte ich vstúpiť",108 pretože toto je chlieb života, ktorý potrebujú všetci. Cirkev 

Ježiša Krista má len tento chlieb, ktorým ukojí žiadosti a túžby našich duší, ktorým ich dôverne pripojí k 

Ježišovi Kristovi a ktorým napokon stanú sa „jedným telom"109 a navzájom ako bratia spoja sa tí, čo stolujú 

pri tom istom nebeskom stole, aby, lámajúc jeden chlieb, prijímali liek nesmrteľnosti.110 

 Je veľmi vhodné, čo napokon zaviedla liturgia, že ľud pristupuje k svätému prijímaniu potom, keď 

bol kňaz prijal s oltára obetný pokrm a, ako sme to vyššie napísali, tých treba pochváliť, ktorí, keď sa 

zúčastňujú na sv. omši, prijímajú hostie, premenené v tej istej Obete, takže sa naozaj uskutočňuje: „aby sme 

my všetci, ktorí z tohto podielnictva na oltári prijmeme presväté Telo a Krv Tvojho Syna, boli naplnení 

všetkým požehnaním a milosťou".111 

 Lenže dakedy nechýbajú príčiny, a je ich dosť, prečo sa Eucharistický chlieb rozdáva pred alebo po 

samotnej Obete a prečo sa prijímajú - hoci prijímanie sa dáva ihneď, ako kňaz bol prijal nebeský pokrm - 

hostie už premenené predtým v niektorej omši svätej. Aj v týchto okolnostiach - ako sme to ostatne už 

predtým spomenuli - ľud sa riadnym spôsobom zúčastňuje na Eucharistickej Obete a takto neraz ľahšie 

môže pristúpiť k Stolu života večného. Veď ak Cirkev, vo svojej materinskej starostlivosti, usiluje sa ísť v 

ústrety duševným potrebám svojich dietok, ony predsa nesmú, každé so svojej strany, ľahkomyseľne 

opovrhnúť všetkým tým, čo radí posvätná liturgia, a zakaždým, keď niet riadnej príčiny, musia robiť všetko, 

čím sa pri oltári jasnejšie prejavuje živá jednota Tajomného Tela. 

 Posvätný úkon, ktorý riadia osobitné liturgické normy, po svojom ukončení neoslobodzuje od 

vzdávania vďaky toho, čo okúsil nebeský pokrm, ba práve je to len prirodzené, že sa po prijatí 

Eucharistického chleba a po ukončení verejných obradov pohrúži do seba a úzko spojený s Božským 

Majstrom, ako to okolnosti dovoľujú, s ním sa vrúcne a osožné porozpráva. Vzďaľujú sa teda od správnej 

cesty tí, čo, viac pozornosti prikladajúc slovu ako smyslu, tvrdia a učia, že Obeta oltára je už sama osebe 

vzdávaním vďaky a tiež, že to patrí k osobitnému prejavu súkromnej a vlastnej zbožnosti každého, a nie k 

dobru pospolitosti. 

 Lež naopak, samotná povaha Sviatosti to vyžaduje, žeby jej prijatie prinášalo kresťanom hojné 

ovocie svätosti. Isteže, verejné zhromaždenie pospolitosti sa rozpúšťa, lenže je nevyhnutné, aby jednotlivci, 

spojení s Kristom, neprestávali s piesňou vďaky, „ustavične dobrorečte za všetko Bohu a Otcu v mene Pána 

nášho Ježiša Krista".112 Aj posvätná liturgia Eucharistickej Obety nás k tomu povzbudzuje, keď sa nám káže 

                                                           
107 Encyklika »Certiores effectiz, § 3.  
108 Porov. Lk 14, 23.  
109 1 Kor. 10, 17. 
110 Porov. S v. Ignác Martýr, Ad Ephes. 20.  
111 Missale Rom., kánon omše.  
112 Ef 5, 20.  
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modliť týmito slovami: „Daj, prosíme, aby sme zotrvávali vždy pri ďakovaní113 a Teba chváliť nikdy 

neprestávali."114 A preto, ak v každom čase majú sa Bohu vzdávať vďaky a ak sa nemá prestávať s jeho 

chválou, kto sa potom opováži vyčítať Cirkvi alebo neschvaľovať, že radí svojim kňazom115 a veriacim po 

sv. prijímaní aspoň nachvíľku zotrvať v rozhovore s Božským Vykupiteľom, alebo že zaradila do 

liturgických kníh vhodné modlitby, obohatené odpustkami, ktorými by sa (prisluhovatelia svätých vecí) 

kňazi primerane pripravili predtým, ako prinesú obetu a posilnia sa Božským pokrmom, alebo po skončení 

sv. omše prejavili Bohu svoje poďakovanie. Posvätná liturgia, ďaleká od toho, žeby potláčala 

najvnútornejšie city veriacich, pomáha im a podnecuje ich, aby sa pripodobnili Ježišovi Kristovi a od neho 

boli vedení k nebeskému Otcovi. Ona sama si žiada, aby každý, čo požíval „sväté" z oltára, náležíte sa i 

poďakoval Bohu. Veď Božskému Vykupiteľovi sa ľúbi počúvať nás, keď prosíme, otvorene sa s nami 

pozhovárať a poskytovať nám útočisko vo svojom plápolajúcom srdci. 

 Ba čo viac, takéto skutky, týkajúce sa jednotlivcov, sú vonkoncom nevyhnutné, aby sme všetci 

hojnejšie mohli užívať dary, ktorými oplýva Eucharistia a aby sme ich, podľa možnosti, prelievali na 

druhých, žeby Kristus Pán dosiahol plnosť svojej čnosti vo všetkých srdciach. 

 Nuž prečože, ctihodní bratia, nepochválili by sme tých, ktorí, keď prijali Eucharistický pokrm, a keď 

už zástup veriacich bol verejne prepustený, ostávajú i naďalej v intímnej dôvernosti s Božským 

Vykupiteľom, a to nielen preto, aby sa s ním vrúcne porozprávali, lež aby mu vzdali aj vďačnú a patričnú 

chválu a najmä, aby si vyprosili pomoc, žeby zo svojich duší odstránili všetko, čo by mohlo umenšiť účinnosť 

Sviatosti a urobili so svojej strany všetko, čím by najlepšie vyhoveli bezprostrednej činnosti Ježiša Krista ? 

Povzbudzujeme ich, aby to robili mimoriadnym spôsobom; či pri uskutočňovaní urobených predsavzatí a 

praktizovaní kresťanských čností, a či pri prispôsobení svojim potrebám toho, čo obdržali z kráľovskej 

štedrosti. Ozaj, podľa predpisu a v duchu liturgie hovorí pôvodca zlatej knižočky „O nasledovaní Krista", 

keď toto radí tomu, ktorý pristúpil k sv. prijímaniu: „Ostávaj osamote a užívaj svojho Boha. Veď máš toho, 

ktorého ti ani celý svet nemôže odňať."116 Takto teda všetci, čím najužšie pripútaní ku Kristovi, usilujeme 

sa ako by ponoriť sa do jeho najsvätejšej duše, a práve preto sa s ním úzko spájame, žeby sme boli účastní 

na tých skutkoch, ktorými On v ochotnej a príjemnej poslušnosti klania sa Najsvätejšej Trojici, ktorými 

vzdáva večnému Otcovi najvyššie vďaky a chvály, na ktoré sa svorne ozývajú nebesá i zem podľa onoho: 

„Dobrorečte všetky Pánove diela Pánovi",117 s ktorými, napokon, spojení vyprosujeme si nebeskú pomoc v 

tej chvíli, od ktorej niet vhodnejšej na žiadanie a dosiahnutie pomoci v mene Kristovom118 a ktorými 

najvhodnejšie prinášame a obetujeme seba ako obetu so slovami: „Urob, aby sme boli tvojou večnou 

obetou."119 

 Božský Vykupiteľ neprestajne opakuje svoju starostlivú výzvu: „Ostávajte vo mne."120 

Prostredníctvom Eucharistickej Sviatosti Kristus prebýva v nás a my v ňom a ako prebývajúci Kristus v nás 

žije a koná, tak je nevyhnutné, aby sme aj my, prebývajúc v Kristovi, skrze neho žili a konali. 

 

 

 

                                                           
113 Missale Rom., Modlitba po sv. prijímaní nedele v oktáve Nanebevstúpenia.   
114 Tamtiež, Modlitba po sv. prijímaní 1. nedele po Duchu Svätom.  
115 C. I. C. kan. 810. (Kodex kanonického práva) 
116 Kn. 4. hl. 12.   
117 Dan 3, 57.  
118 Porov. Jn 16, 23.  
119 Missale Rom., Sekréta omše Najsvätejšej Trojice. 
120 Jn 15, 4,   
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POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ 

 Eucharistický pokrm obsahuje, ako to všetci vedia, „ozajstne, skutočne a podstatne telo a krv s dušou 

a Božstvom Pána nášho Ježiša Krista".121 Preto nič divného, ak Cirkev od počiatku klaňala sa Kristovmu Telu 

pod spôsobom chleba, ako to vysvitá zo samotných obradov vznešenej Obety, ktorými sa kňazom prikazuje, 

aby pokľaknutím alebo hlbokým úklonom hlavy klaňali sa Najsvätejšej Sviatosti. 

 Posvätné snemy učia, že to bolo odkázané Cirkvi, a to od začiatku jej jestvovania, aby uctievala 

„jednou poklonou Vtelené Slovo s jeho vlastným telom"122; a sv. Augustín tvrdí: „Nech nikto neje toto telo 

prv, kým sa mu nepokloní", dodávajúc, že nielenže nehrešíme, keď sa klaniame, ale hrešíme, keď sa 

neklaniame.123 Z týchto náukových zásad povstal eucharistický kult poklony, a odlišný od Božskej obety 

pomaly vzrástol. Uschovanie posvätných spôsobov pre nemocných a pre všetkých tých, ktorým hrozilo 

nebezpečenstvo smrti, uviedlo chvályhodný zvyk klaňať sa tomuto nebeskému pokrmu, čo sa uschováva v 

chrámoch. Tento kult poklony opiera sa o pevný a spoľahlivý dôvod. Veď Eucharistia je aj Obetou aj 

Sviatosťou a od ostatných sa líši tým, že nielen spôsobuje milosť, lež aj trvácim spôsobom obsahuje 

samotného pôvodcu milosti. Keď nám teda Cirkev prikazuje, aby sme sa klaňali Eucharistickému Kristovi, 
skrytému pod závojmi, a aby sme si od Neho vyprosovali tie nadprirodzené a časné dary, ktoré ustavične 

potrebujeme, tým prezrádza živú vieru, ktorou verí v svojho Božského Ženícha, prítomného pod týmito 

závojmi, preukazuje mu ochotne svoju oddanosť a teší sa z jeho dôverného priateľstva. 

 Cirkev však časom zaviedla rozličné formy tejto úcty a isteže čoraz krajšie a prospešnejšie, ako, 

napríklad, denné návštevy bohostánkov, obrady požehnania s Prevelebnou Sviatosťou, ako i slávnostné 

sprievody po mestách a dedinách, najmä z príležitostí eucharistických kongresov a poklony verejne 

vyloženej Najsvätejšej Sviatosti. Takéto verejné poklony niekedy trvajú krátky čas, ale niekedy sa predlžujú 

na celé hodiny, ba až na štyridsať hodín a niekde pokračujú po celý rok striedavo v jednotlivých kostoloch, 

inde zasa starostlivosťou rehoľných spoločností neprestajne trvajú dňom i nocou a na nich sa často 

zúčastňujú aj veriaci kresťania. 

 Tieto pobožnosti podivuhodným spôsobom prispeli k viere a nadprirodzenému životu tu na zemi 

bojujúcej Cirkvi, ktorá týmto činom ako by bola ozvenou Cirkvi víťaznej, neprestajne prespevujúcej pieseň 

chvály Bohu a Baránkovi, „ktorý bol zabitý".124 Zato Cirkev tieto pobožné prejavy, rozšírené po stáročia 

všade na zemi, nielenže schválila, ale si ich ako by osvojila a svojou autoritou ich odporúčala.125 Ony 

vyrastajú z ducha posvätnej liturgie, a preto, keď sa konajú s patričnou dôstojnosťou a s tou vierou a 

pobožnosťou, akú vyžadujú posvätné obrady a cirkevné ustanovenia, bezpochyby najviac prispievajú k žitiu 

liturgickým životom. 

 A nemožno tvrdiť, že týmto eucharistickým kultom sa nesprávnym spôsobom pomieša dovedna, ako 

hovoria, Kristus historický, ktorý kedysi žil na zemi, a Kristus, prítomný v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti, a 

Kristus, ktorý slávne tróni v nebesách a ktorý rozdáva nadzemské dary. Naopak, skôr treba tvrdiť, že týmto 

spôsobom veriaci svedčia o viere Cirkvi a že ju slávnostne prejavujú, vieru, ktorou sa verí, že Božie Slovo je 

to isté ako Syn Márie Panny, ktorý trpel na kríži, ktorý sa, prítomný, skrýva v Eucharistii a ktorý kraľuje na 

nebesách. Sv. Ján Chryzostom hovorí o tomto takto: „Keď ho uvidíš (Telo Kristovo) vyložené, pomysli si: Pre 

toto Telo nie som viac zemou a popolom, nie som viac otrokom, ale slobodným; preto dúfam, že obsiahnem 

nebo a dobrá, ktoré sú tam uložené: nesmrteľný život, osud anjelov, spoločenstvo s Kristom. Toto Telo, 

                                                           
121 Koncil Trid. Sess. 13, kan. 1.  
122 Kone. Konštant. II., Anath. de trib. Capit., kan. 9 collat. Kone. Efes., Anath., Cyrill., kan. 8. Porov. Kone. Trid., Sess. 13, 
kan. 6; Pius VI., Const. Auctorem fidei, n. 61.  
123 Porov. Enarr. v Z. 98, 9.  
124  Zjv 5, 12, coll. 7, 10.   
125 Porov. Konc. Trid., Sess. 13, hl. 5 a kan. 6.  
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klincami prebité a bičmi zošľahané, smrť nezničila... to je ono telo, čo bolo skrvavené, kopijou prebodnuté, 

čo vydalo svetu spásonosné pramene, jeden krvi a druhý vody... Toto Telo nám dal, aby sme ho i uschovávali 

i jedávali, a to sa stalo z nesmiernej lásky."126 

 Zvlášť však treba schváliť zvyk, podľa ktorého mnohé pobožnosti, ktoré sú v obyčaji medzi 

kresťanským ľudom, končievajú sa Eucharistickým požehnaním. Niet vari nič lepšieho a užitočnejšieho nad 

to, čo sa deje, keď kňaz pred sklonenými hlavami kresťanského zástupu, povznášajúc k nebu Anjelský Chlieb 

a v podobe kríža podľa predpisu ho pohybujúc, ochotne prosí Nebeského Otca, aby ráčil obrátiť oči na 

svojho Syna, ktorý z lásky k nám bol pribitý na kríž a aby kvôli nemu a skrze toho, ktorý sa chcel stať naším 

Vykupiteľom a bratom, zvolil vyliať nebeské dary na tých, ktorých vykúpila nepoškvrnená Baránkova krv. 

 Snažte sa teda, ctihodní bratia, ako to zvyknete, s najväčšou svedomitosťou o to, aby chrámy, ktoré 

vybudovala viera a zbožnosť kresťanského ľudu za dlhé stáročia preto, aby k všemohúcemu Bohu vznášali 

neprestávajúci spev chvály a aby poskytovali nášmu Vykupiteľovi, utajenému pod eucharistickými 

spôsobmi, dôstojný príbytok, boly otvárané čoraz väčšiemu množstvu veriacich, žeby, zhromaždení u nôh 

nášho Záchrancu, počúvali na jeho láskavé volanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení 
a ja vám dám odpočinúť."127 Nech sú ony naozaj domom Božím, do ktorého keď vstúpia tí, čo prosia o 

dobrodenia, nech sa tešia, že všetko dosiahli128 a nech dosiahnu aj nebeskú útechu. 

 Len takto sa stane, že celá ľudská rodina, napokon po usporiadaní svojich vecí, sa uspokojí a svornou 

mysľou a srdcom bude spievať hymnu nádeje a lásky: „Pastier dobrý, chlieb náš pravý - Ježišu, zmiluj sa nad 

nami: pas nás, chráň nás, uzrieť nám daj blaženosť - v zemi žijúcich."129 

 

III. BOHOSLUŽBA MODLITBY A CIRKEVNÝ ROK 

BOHOSLUŽBA MODLITBY 

 Najlepší výraz a spôsob kresťanského života je v tom, že každý sa čím najužšie a trvácne spojí s 

Bohom. Preto aj kult, ktorý preukazuje Cirkev večnému Božstvu a ktorý sa opiera najmä o Eucharistickú 

Obetu a užívanie Sviatostí, zriaďuje a zostavuje sa tak, že bohoslužbou modlitby zahrnuje v sebe jednotlivé 

hodiny dňa, týždne a celé ročné obdobie a dotýka sa každého času ako i rozličných stavov ľudského života. 

 Keď Božský Učiteľ prikázal, „že sa treba vždy modliť a nedať sa znechutiť",130 Cirkev, verne poslušná 

tomuto napomenutiu, nikdy sa neprestáva modliť a povzbudzuje nás týmito slovami Apoštola národov: 

„Jeho (Ježišovým) prostredníctvom vždy prinášajme Bohu obeť chvály."131 

 Verejná a spoločná modlitba, ktorá sa vysiela od všetkých spoločne k Bohu, v najstarších časoch 

konala sa len v určité dni a v určené hodiny. Lenže modlievalo sa nielen na verejných zhromaždeniach, ale i 

v súkromných domoch a niekedy s blízkymi a priateľmi. Lež čoskoro sa, na viacerých miestach 

kresťanského sveta, ujíma zvyk určiť osobitný čas pre posvätnú modlitbu, ako napríklad: poslednú hodinu 

dňa, keď sa už zvečerievalo a keď sa zažíhalo svetlo, alebo prvú, keď sa končila noc, totižto po kohútom 

speve a za východu slnka. Iné časti dňa, ktoré boly vhodnejšie na modlitbu, sú vyznačené v Písme svätom 

alebo vieme o nich z tradičných zvykov a každodenného života Židov. Podľa „Skutkov apoštolov" učeníci 

                                                           
126 v 1. kn Kor 24, 4.   
127 Porov. 1 Pt 1, 19 
128 Mt 11, 28.  
129 Porov. Missale Rom., Coll. in Missa Ded. Eccl.  
130 Missale Rom.,. Seq. Lauda Sion vo sviatok Božieho Tela.   
131 Lk 18,1.   
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Ježiša Krista modlili sa spoločne okolo tretej hodiny, keď „boli všetci naplnení Duchom Svätým".132 Knieža 

apoštolov prv, ako by bol požil pokrm, „vystúpil okolo šiestej hodiny na strechu modliť sa"133 a Peter a Ján 

„vystupovali o desiatej hodine do chrámu modliť sa"134 a opäť: „o polnoci... Pavol a Silas modlili sa a spievali 

Bohu"...135 

 Takéto rozličné modlitby, najmä z iniciatívy a pričinenia mníchov a askétov, postupom času sa čoraz 

viac zdokonaľovali a pomaly autoritou Cirkvi pojaté boly do užívania samotnej posvätnej liturgie. 

 „Bohoslužba modlitby", ako ju voláme, je teda modlitbou Mystického Tela Kristovho, ktorá sa vznáša 

k Bohu v mene všetkých kresťanov a na ich osoh, keďže ju odbavujú kňazi a iní služobníci Cirkvi ako i 

príslušníci reholí, na toto určení z ustanovenia samotnej Cirkvi. 

 Aký má byť charakter a hodnota tejto Božej chvály, vysvitá to z tých slov, ktoré Cirkev odporúča 

hovoriť pred začatím modlitieb breviára, prikazujúc totižto, aby sa usilovali recitovať „dôstojne, pozorne a 

zbožne".136 

 Božie Slovo, vezmúc na seba ľudskú prirodzenosť, prinieslo tomuto pozemskému vyhnanstvu 

pieseň chvály, ktorá sa spieva v nebesách po celú večnosť. Ono do seba začleňuje celú ľudskú spoločnosť a 

pripája ju k sebe aj pri spievaní tohto Božského hymnu chvály. Musíme sa ponížene priznať, že „my totiž 

nevieme ani len to, za čo sa máme náležíte modliť,... ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľným 

vzdychaním".137 Aj Kristus prostredníctvom svojho Ducha prosí v nás Otca. „Väčší dar nemohol by Boh dať 

ľuďom... Modlí sa (Ježiš) za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša Hlava a 

my sa modlíme k nemu ako k svojmu Bohu ... Nuž poznávajme aj v ňom naše hlasy a jeho hlas v nás... 

Modlíme sa k nemu ako k Bohu, on sa modlí ako sluha: tam Stvoriteľ, tu stvorenie, pretože vzal na seba 

stvorenie,, čo sa malo zmeniť, bez toho, že by sa zmenil, urobiac z nás spolu so sebou jedného človeka, Hlavu 

a telo."138 

 Patrí sa, aby vznešenej dôstojnosti tejto modlitby Cirkvi zodpovedala horlivá zbožnosť našej duše. 

A pretože hlas modliaceho opakuje básne, ktoré boly napísané z vnuknutia Ducha Svätého a ktoré 

prezrádzajú a velebia najdokonalejšiu Božiu veľkosť, je tiež potrebné, aby toto slovo sprevádzalo vnútorné 

pohnutie našej duše tak, žeby sme si osvojili oné city, ktorými by sme sa povznášali k nebesám, ktorými by 

sme sa klaňali Svätej Trojici a ktorými by sme jej vzdávali patričné chvály a vďaky: „Tak sa treba modliť 

žalmy, žeby sa naša myseľ zhodovala s naším hlasom."139 Nejde tu teda len o prosté odriekavanie alebo spev, 

ktorý, hoc najdokonalejší podľa hudobného umenia a podľa predpisov posvätných obradov, dotýka sa 

predsa len uší, lež ide predovšetkým o povznesenie našej mysle a našej duše k Bohu, aby sme, spojení s 

Kristom, Jemu zasvätili seba samých a všetky svoje podujatia. 

 Od tohto, nie v nepatrnej miere, závisí účinnosť našich modlitieb. Ak ony nesmerujú priamo k Slovu, 

ktoré sa stalo človekom, končievajú sa týmito slovami: „Skrze Pána nášho Ježiša Krista", ktorý, ako 

sprostredkovateľ medzi nami a Bohom, ukazuje svoje oslávené rany svojmu Otcovi Nebeskému, „lebo 

ostáva vždy nažive za nás".140 

                                                           
132 Žid 13,15.   
133 Porov. Sk 2, 1-15.  
134 Tamtiež 10, 9.  
135 Tamtiež 3,1.   
136 Tamtiež 16, 25.  
137 Rim 8, 26.  
138 Sv. Augustín, Enarr. v Ž. 85, n. 1.  
139 Sv. Benedikt, Regula Monachorum, hl. 19. 
140  Žid 7, 25.  
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 Žalmy, ako všetci vedia, tvoria väčšiu časť „bohoslužby modlitby". Ony zachytávajú celý priebeh dňa, 

obdarúvajú a ozdobujú ho svätosťou. Pekne to vyjadruje Kassiodor o žalmoch, ktoré boli v jeho časoch 

zaradené do breviára: „Ony ... získavajú nám nastávajúci deň ranným jasotom, ony posväcujú nám prvú 

hodinu dňa, ony zasväcujú nám tretiu hodinu, ony šiestu obveseľujú pri lámaní chleba, ony uvoľňujú nám o 

deviatej pôst, ony zakončujú posledné okamžiky dňa, ony, keď sa blíži noc, zabraňujú, žeby sa nezatemnila 

naša myseľ."141 

 Ony pripamätúvajú pravdy, Božsky zjavené vyvolenému ľudu, raz hrozné, inokedy presiaknuté 

lahodnou príjemnosťou. Opakujú a roznecujú nádej v prisľúbeného Osloboditeľa, ktorá sa kedysi udržiavala 

spevom či okolo rodinných kozubov, či v samotnom velebnom chráme; podobne do obdivuhodného svetla 

stavajú vopred naznačenú slávu Ježiša Krista a jeho najvyššiu a večnú moc, taktiež jeho príchod a pokorenie 

v pozemskom vyhnanstve, jeho kráľovskú hodnosť a kňazskú moc, konečne jeho dobročinné námahy a jeho 

vyliatu krv za naše vykúpenie. Podobne vyjadrujú ony aj radosť našich duší, smútok, nádej, obavu, ako i 

našu vonkoncom dôverujúcu a lásku opätujúcu oddanosť voči Bohu aj náš mystický výstup k Božím 

stánkom. 

 „Žalm... je žehnaním ľudstva chválou Boha,, chválorečou ľudu, potleskom každých, rečou všetkých, 

hlasom Cirkvi, ľubozvučným vyznaním viery, úplnou poddanosťou autorite, radosťou slobody, hlasom 

veselosti, ozvenou radosti."142 

 V prvotnej dobe sa veriaci hojnejšie zúčastňovali na týchto hodinových modlitbách, ale toto pomaly 

zaniklo a ako sme to prvej povedali, ich odriekavanie nateraz je povinnosťou len kňazov a členov reholí. 

Podľa prísneho práva laikom sa v tejto veci teda nič nepredpisuje, lenže veľmi sa žiada, aby sa aj laici aktívne 

zúčastňovali či pri recitovaní, či pri spievaní týchto hodinových modlitieb, ktoré by sa mali odbavovať v 

podvečer sviatočných dní v každej farnosti. Ctihodní bratia, vás a vašich horlivo povzbudzujeme, aby tento 

zbožný zvyk nezanikol a kde by už bol vymizol, nech sa, podľa možnosti, opäť uvedie do života. Nepochybne 

sa toto uskutoční s blahodarným výsledkom, keď sa tieto popoludňajšie hodinky chvály budú odbavovať 

nielen dôstojne a pôvabne, ale aj tak, keď svojimi rozmanitými nápevmi lahodne privolajú zbožnosť 

veriacich. Či súkromne, či verejne, nech je nedotknuteľnou posvätnosť sviatočných dní, ktoré majú byť 

venované a zasvätené mimoriadnym spôsobom, a nadovšetko nedeľa, ktorú apoštolovia, poučení Duchom 

Svätým, uviedli namiesto soboty. Ale už židom bolo nariadené: „Za šesť dní pracujte, lež v siedmy deň je 

Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť!"143 Akože sa teda 

nemajú obávať duševnej smrti tí kresťania, ktorí vo sviatočné dni vykonávajú služobné práce a ktorí v čase 

sviatočného odpočinku nevenujú sa zbožným povinnostiam, lež nemierne sa oddávajú zvodom tohto sveta? 

Nedele a ostatné sviatky majú však byť zasvätené Božím veciam, ktorými sa uctí Boh a ktorými sa duša sýti 

nebeským pokrmom. A hoci Cirkev prikazuje len to, aby sa veriaci zdržovali služobných prác a aby sa 

zúčastnili na Eucharistickej Obete, a nič nepredpisuje o popoludňajších pobožnostiach, predsa však opäť a 

opäť odporúča a žiada aj iné. A napokon toto iné vyžadujú aj osobné potreby jednotlivcov, ktorými sú všetci 

nútení nakloniť si Boha, aby si vyprosili jeho dobrodenia. Nesmiernou bolesťou plní sa duša Naša, keď 

pozorujeme, ako, za našich čias, kresťanský ľud prežíva polovicu, hovoríme popoludňajšiu časť sviatočného 

dňa: preplnené sú verejné miesta predstavení a hier, pokým chrámy sú navštevované menej, ako by sa to 

svedčilo. A predsa je nevyhnutné, aby všetci vchádzali do našich chrámov, aby sa tam naučili pravde 

katolíckej viery, aby spievali Bohu chválu a aby sa obohatili skrze kňaza eucharistickým požehnaním a žeby 
sa ozbrojili nebeskou pomocou proti nežičlivosti tohto života. Nech sa snažia, podľa možnosti, naučiť sa tie 

formuly, čo sa spievajú na Nešporách a ich vnútorným zmyslom nech naplnia svoje duše. Týmito spevmi 

preniknutí a pohnutí, nech zažijú to, čo sv. Augustín tvrdí o sebe: „Koľko som sa naplakal pri piesňach a 

                                                           
141  Explicatio in Psalterium, Prefatio.   
142  Sv. Ambróz, Enarrat. Ž 1, n. 9.  
143  Ex 31, 15.  
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hymnách, hlboko dojatý hlasmi ľúbezne spievajúcej Tvojej Cirkvi. Oné hlasy vnikali do mojich uší a vlievala 

sa pravda do môjho srdca a potom rozplamenil sa cit zbožnosti a slzy tiekli a bolo mi dobre."144 

 

CYKLUS TAJOMSTIEV V CIRKEVNOM ROKU 

 Slávenie Eucharistickej Obety, ako i hodinové modlitby (breviár) počas celého roku sústreďujú sa 

zväčša okolo osoby Ježiša Krista a veci sú tak súladne a primerane pospájané, že v nich vyvodí náš Záchranca 

skrze tajomstvá svojho poníženia, vykúpenia a víťazstva. 

 Keď posvätná liturgia pripomína tieto sväté tajomstvá Ježiša Krista, tým sa usiluje o to, aby sa všetci 

veriaci na nich zúčastňovali tak, žeby Božská Hlava Tajomného Tela žila svojou dokonalou svätosťou v 

jednotlivých údoch. Duše kresťanov nechže sú ako oltáre, na ktorých by akosi jedny z druhých opäť ožívali 

oné rozličné momenty tej Obety, ktorú prináša Najvyšší Kňaz, a to: bolesti a slzy, čo zmývajú a uzmierujú 

hriechy, modlitba prednášaná Bohu, ktorá sa zdvíha až k nebesám, zasvätenie seba, čiže sebažertva, 

prinášaná ochotným, veľkodušným a oddaným duchom, a napokon najužšie spojenie, ktorým zverujeme na 

Boha seba a svoje veci a v ktorom nájdeme pokoj, „pretože vrcholom náboženstva je napodobňovanie toho, 

koho uctíš".145 

 Primerane k týmto spôsobom a pohnútkam, ktorými nám liturgia v stanovený čas predkladá na 

rozjímanie život Ježiša Krista, Cirkev svätá ukazuje nám príklady, ktoré máme nasledovať, označuje 

poklady, ktoré si máme privlastniť, pretože to, čo sa spieva ústami, má sa veriť duchom, a to, čo sa verí 

mysľou, má sa uviesť do súkromných i verejných mravov. 

 Ozaj, v čase posvätného adventu prebúdza v nás vedomie hriechov, ktorých sme sa nešťastne 

dopustili, a povzbudzuje nás, žeby sme sa pri pomoci premáhania žiadostivosti a dobrovoľného 

umŕtvovania tela, zbožným rozjímaním obnovili a boli poháňaní živou túžbou vrátiť sa k Bohu, ktorý jediný 

nás môže svojou milosťou oslobodiť od nečistoty všetkých hriechov a od tých hrozných nešťastí, čo odtiaľto 

nasledujú. 

 Vo výročný deň narodenia Vykupiteľa sa zdá, že nás vedie do betlehemskej jaskyne, aby sme sa tu 

poučili, že je ozaj nevyhnutné, žeby sme sa znova zrodili a pretvorili sa na celkom, čo sa však môže 

uskutočniť len vtedy, keď sa dôverne a životne spojíme s Božím Slovom, ktoré sa stalo človekom, a keď sa 

staneme účastnými na jeho Božej prirodzenosti, ku ktorej sme boli vyzdvihnutí. 

 Slávnosťou Zjavenia Pána zasa, pripomínajúc povolanie národov ku kresťanskej viere, chce, žeby 

sme denne ďakovali večnému Božstvu za také veľké dobrodenie, aby sme pevnou vierou túžili po živom a 

pravom Bohu, aby sme zbožne a hlboko chápali nebeské veci a aby sme si zamilovali mlčanie a rozjímanie, 

a tak ľahšie hľadali a obsiahli nebeské dary. 

 V dňoch Deviatnika a Veľkého pôstu Matka naša Cirkev zmnohonásobňuje svoju starostlivosť, žeby 

si každý z nás starostlivo uvedomil svoje biedy, aby bol účinne pohnutý k náprave, žeby si mimoriadnym 

spôsobom zošklivil hriechy a zničil ich modlitbou a pokáním, pretože vytrvalá modlitba a pokánie za hriechy 

získajú nám nebeskú pomoc, bez ktorej je zbytočná a neplodná hocaká naša námaha. 

 V posvätnom čase, v ktorom nám liturgia predkladá hrozné muky Ježiša Krista, Cirkev svätá volá nás 

na Kalváriu, aby sme sledovali krvavé šľapaje Božského Vykupiteľa, aby sme s ním dobrovoľne vzali na seba 

kríž, aby sme prežívali tie isté city a zadosťučinenia a zmierenia a žeby sme všetci spolu s ním zomierali. 

                                                           
144  Vyznania kn. 9. hl. 6.  
145  Sv. Augustín, De Civ. Dei, kn. 7, hl. 17.  
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 Veľkonočnými oslavami, ktorými sa pripamätúva Kristovo víťazstvo, dušu našu preniká 

najvnútornejšia radosť; lenže potrebné je náležíte uvedomiť si, že musíme spolu s Vykupiteľom povstať z 

chladného a nečinného života k horlivejšiemu a svätejšiemu tým, že sa celkom a veľkodušne ponúkneme 

Bohu a že zabudneme na túto biednu zem, aby sme mohli túžiť iba po nebi; „keďže ste boli s Kristom 

vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, myslite na to, čo je hore!"146 

 Napokon v čase Svätodušných sviatkov povzbudzuje nás Cirkev svojimi príkazmi a činnosťou, aby 

sme sa učenlivo ponúkli pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý si praje zapáliť našu dušu ohňom Božskej lásky, 

aby sme denne horlivejšie pokračovali v čnostiach a aby sme boli tak svätí, ako sú svätí Kristus Pán a jeho 

Otec, ktorý je v nebesách. 

 Liturgický rok možno teda nazvať velebnou hymnou chvály, ktorú vznáša celá kresťanská rodina 

skrze Ježiša Krista, svojho stáleho sprostredkovateľa, k Nebeskému Otcovi; avšak vyžaduje od nás 

svedomitejšie a pravidelnejšie štúdium, aby sme čím ďalej, tým viac poznávali a chválili svojho Božského 

Vykupiteľa; požaduje aj veľké a namáhavé úsilie a neúnavné cvičenie, žeby sme mohli napodobňovať jeho 

tajomstvá, žeby sme dobrovoľne nastúpili na cestu jeho bolestí a žeby sme konečne dakedy mali účasť na 
jeho sláve a jeho večnej blaženosti. 

 Z týchto rád, ktoré sme doteraz podali, jasne badať, ctihodní bratia, ako ďaleko zablúdili od pravého 

a pôvodného poňatia liturgie tí spisovatelia našich čias, ktorí, zavedení vidinou povznesenej mystickej 

náuky, opovažujú sa tvrdiť, že netreba sa nám sústrediť na Krista historického, ale na Krista 

„pneumatického čiže osláveného"; ba neváhajú prízvukovať, že zavedenou zmenou do zbožnosti veriacich 

Kristus bol zvrhnutý so svojho trónu tým, že sa zakryl Kristus oslávený, ktorý žije a kraľuje na večné veky, 

a že na jeho miesto uviedol sa Kristus, ktorý žil týmto pozemským životom. Preto poniektorí zachádzajú až 

tak ďaleko, že žiadajú z kostolov odstrániť obrazy Božského Vykupiteľa, trpiaceho na kríži. 

 Lenže takéto falošné mienky odporujú zdravému učeniu, zanechanému tradíciou predkov. „Ver v 

Krista, narodeného v tele - takto sv. Augustín - a prídeš ku Kristovi, narodenému z Boha, k Bohu u Boha."147 

Posvätná liturgia nám ďalej predkladá celého Krista vo všetkých stavoch jeho života: Krista, ktorý je Slovom 

Večného Otca, ktorý sa narodí z Matky Panny, ktorý nás učí pravdu, ktorý uzdravuje nemocných, ktorý teší 

ubolených, ktorý znáša bolesti, ktorý umiera, ktorý vstáva z mŕtvych, ktorý, večne kraľujúci, zosiela na nás 

Ducha Svätého a ktorý konečne večne žije vo svojej Cirkvi, „Ježiša Krista, ktorý je ten istý včera i dnes i 

naveky".148 Okrem toho nepredkladá nám Ho len takého, ktorého máme nasledovať, lež ukazuje nám Ho i 

ako Učiteľa, ktorého máme ochotne počúvať, ako Pastiera, ktorého máme nasledovať, ako 

sprostredkovateľa večnej spásy a ako prvopočiatok našej svätosti a ako Mystickú Hlavu, ktorej sme údmi, 

žijúcimi z jej života. 

 A pretože jeho hrozné bolesti tvoria najhlavnejšie tajomstvo, z ktorého pochádza naše. spasenie, nuž 

zhoduje sa to s katolíckou vierou, že sa toto stavia do najjasnejšieho svetla. Veď ono je sťa centrom celého 

Božieho kultu, keďže ho denne predstavuje a obnovuje Eucharistická Obeta a keďže všetky sviatosti sú čím 

najužšie spojené s krížom.149 

 Preto liturgický rok, ktorý živí a sprevádza pobožnosť Cirkvi, nie je chladným a neužitočným 

zobrazením tých vecí, čo už prislúchajú časom minulým, ani nie je jednoduchou a prostou spomienkou na 

udalosti predošlej doby. Ale je to skôr samým Kristom, ktorý trvá vo svojej Cirkvi a ktorý pokračuje na ceste 

svojho nesmierneho milosrdenstva, ktorú započal v tomto smrteľnom živote, „keď prechádzajúc dobre 
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robil",150 s tým úmyslom, plným lásky, aby ľudské duše prišli do spojenia s jeho tajomstvami a skrze ne akosi 

žily. Tieto tajomstvá isteže sú ustavične prítomné a účinkujú nie tým neistým a temným spôsobom, ako to 

neodôvodnene tvrdia daktorí novší spisovatelia, ale tým spôsobom, ako nás to učí katolícke učenie, pretože, 

podľa mienky učiteľov Cirkvi, ony sú i vznešeným príkladom kresťanskej dokonalosti ako i prameňmi Božej 

milosti pre zásluhu a orodovanie Kristove a pretože trvajú v nás svojím účinkom, keďže každé z nich, podľa 

svojej vlastnej povahy, je svojským spôsobom príčinou našej spásy. Dodať treba, že pokým zbožná Matka 

Cirkev predkladá nám na rozjímanie tajomstvá Kristove, ona svojimi modlitbami vyprosuje tie 

nadprirodzené dary, ktorými by sa jej dietky pomocou Kristovou čím najviac naplnili duchom tých istých 

tajomstiev. Isteže jeho vplyvom a jeho pomocou, za spoluúčasti našej vôle, môžeme si načerpať životnej sily 

ako ratolesti zo stromu a ako údy z hlavy a práve tak môžeme sa postupne a namáhavo premeniť „na mieru 

plného vzrastu Kristovho".151 

 

SVIATKY SVÄTÝCH 

 V liturgickom roku neoslavujú sa len tajomstvá Ježiša Krista, ale aj sviatky svätých nebešťanov. V 

tieto sviatky, hoci ide o nižšiu a podradnejšiu hodnosť, predsa sa Cirkev vždy usiluje o to, aby veriacim 

predložila vzory svätosti, ktoré by ich povzbudzovali ozdobovať sa čnosťami samotného Božského 

Vykupiteľa. 

 Je nevyhnutné, žeby sme napodobňovali svätých nebešťanov, v ktorých čnostiach rozličným 

spôsobom žiari samotná svätosť Ježiša Krista,, tak, ako Ho oni sami napodobnili. U jedných skveje sa 

apoštolská horlivosť, u druhých vyniká odvaha našich hrdinov až po vyliatie krvi, u iných zračí sa vytrvalá 

bdelosť v očakávaní Vykupiteľa, u druhých zasa žiarila panenská čistota duše a vývodil skromný pôvab 

kresťanskej pokory a u všetkých, napokon, horela ohnivá láska k Bohu a k blížnemu. Posvätná liturgia kladie 

pred naše oči všetky tieto ozdoby svätosti,, aby sme na ne osožné hľadeli a aby „sme sa rozplamenili 

príkladmi tých, z ktorých zásluh sa radujeme".152 Treba teda zachovať „v jednoduchosti nevinnosť, v láske 

svornosť, v pokore skromnosť, svedomitosť v spravovaní, bedlivosť pri napomáhaní tých, čo trpia, 

milosrdenstvo pri starostlivosti o chudobných, odhodlanosť pri hájení pravdy, spravodlivosť v prísnosti 

disciplíny, žeby v nás nechýbalo nič podľa vzoru dobrých skutkov. Toto sú stopy, ktoré nám svätí, 

navracajúci sa do vlasti, zanechali, žeby sme išli po ich cestách a dosiahli aj ich radosti".153 A aby aj naše 

zmysly spasiteľne precitli, Cirkev chce, žeby v našich chrámoch boli vyvesené obrazy svätých nebešťanov, 

vždy ju však povzbudzuje úmysel, žeby sme totižto „nasledovali čnosti tých, ktorých obrazy si uctíme".154 

 Lenže je aj iná pohnútka, prečo kresťanský ľud uctieva svätých: a to tá, aby si vyprosili ich pomoc a 

„aby sme boli podporovaní ochranou tých, z ktorých oslavy sa tešíme".155 Z tohto sa ľahko dá pochopiť, 

prečo posvätná liturgia poskytuje nám viacero druhov modlitieb, ktorými vzývame svätých o pomoc. 

 Spomedzi svätých nebešťanov na prvom mieste uctievame Pannu Máriu, Božiu Matku. Veď jej život, 

pre poslanie, zverené jej Bohom, úzko sa zapája do tajomstiev Ježiša Krista a isteže nikto nekráčal tak blízko 

a s takým výsledkom v stopách Vteleného Slova, ako ona, a nikto sa neteší väčšej priazni a moci u 

Najsvätejšieho Srdca Božieho Syna a skrze Neho u nebeského Otca. Ona je svätejšia ako cherubíni a serafíni, 

istotne dostalo sa jej väčšej slávy ako ostatným svätým, pretože je „milostiplná",156 Rodička Božia, a pretože 

                                                           
150 Porov. Sk 10, 38.  
151 Ef 4, 13.   
152 Missale Rom., Kolekta Hl. omše ku viacerým mučeníkom mimo veľkon. času.  
153 Sv. Beda Vener., Hom. 70 in solemn. omnium Sanct.   
154 Missale Rom., Kolekta omše sv. Jána Damascenského.  
155 Sv. Bern., Sermo II. in festo omnium Sanct.   
156 Lk 1, 28.  
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nám dala svojím šťastným pôrodom Vykupiteľa. Ku nej, ktorá je „Matka milosrdenstva, život, sladkosť a 

nádej naša", voláme všetci my „nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí"157 a s dôverou zverujeme do jej 

ochrany seba a všetky svoje záležitosti. Ona sa stala našou Matkou vtedy, keď Božský Vykupiteľ dokonával 

obetovanie seba a tak aj pre tento dôvod my sme jej synmi. Ona nás učí všetkým čnostiam: dáva nám svojho 

Syna a s ním všetku pomoc, čo potrebujeme, pretože Boh „chcel, aby sme všetko mali skrze Máriu".158 

Povzbudení touto liturgickou cestou, ktorá sa nám poznove otvára každý rok pričinením Cirkvi, tvorkyne 

svätosti, a posilnení podporami a príkladmi svätých nebešťanov, najmä však Nepoškvrnenej Panny Márie, 

„pristupujeme úprimným srdcom a s plnou vierou, so srdcom očisteným, bez zlého svedomia, a s telom, 

obmytým čistou vodou",159 k Veľkňazovi,160 aby sme s ním žili a zmýšľali a s jeho pomocou prenikli až „do 

najvnútornejšej čiastky (svätyne), za oponu"161 a tam uctievali Nebeského Otca cez celú večnosť. 

 Takáto je podstata a zmysel posvätnej liturgie, lebo jej sa týka Obeta, sviatosti a chvály, patriace 

Bohu, ona sa stará aj o spojenie našich duší s Kristom a o ich svätosť, ktorú majú dosiahnuť prostredníctvom 

Božského Vykupiteľa, aby sa uctieval Kristus a skrze Neho a v Ňom Najsvätejšia Trojica: Sláva Otcu i Synu i 

Duchu Svätému. 

 

IV. PASTORAČNÉ SMERNICE 

ODPORÚČANIE INÝCH, NIE VÝHRADNE LITURGICKÝCH POBOŽNOSTÍ 

 Aby sme ľahšie oddialili od Cirkvi omyly a prepínania v pravdách, o ktorých sme sa zmienili vyššie, 

a aby aj veriaci, vedení istejšími zásadami, mohli uskutočňovať liturgický apoštolát s hojným úžitkom, 

pokladáme za vhodné, ctihodní bratia, pripojiť niečo, čím by sa dopomohlo uviesť do života prednesenú 

náuku. 

 Hovoriac o pravej a ozajstnej zbožnosti, tvrdili sme, že medzi posvätnou liturgiou a ostatnými 

náboženskými prejavmi - ale len ak sa správne konajú a ak smerujú k patričnému cieľu - nemôže jestvovať 

skutočný rozpor, ba, že sú niektoré pobožnosti, ktoré Cirkev čím najviac odporúča kňazom a rehoľníkom. 

 A isteže nechceme, aby tieto pobožnosti ostali cudzie kresťanskému ľudu. Sú to - dotkneme sa len 

hlavnejších - rozjímanie o duchovných veciach, dôkladné spytovanie svedomia, duchovné cvičenia v 

exercičných domoch, pobožné návštevy eucharistických stánkov a oné osobitné modlitby a prosby na česť 

blahoslavenej Panny Márie, medzi ktorými, ako to všetci vedia, prvé miesto zaujíma ruženec.162 

 Týmto mnohorakým prejavom zbožnosti nemôže chýbať vnuknutie a vplyv Ducha Svätého. Veď ony 

ozaj smerujú k tomu, hoci rozličnými cestami, aby obrátili a viedli naše duše k Bohu, aby ich očistili od 

hriechu a nadchýnali k dosiahnutiu čnosti a aby ich konečne povzbudzovali k snahe po opravdivej zbožnosti 

tým, že ich navykajú na premýšľanie o večných pravdách a robia ich schopnejšími rozjímať o tajomstvách 

ľudskej a Božskej Kristovej prirodzenosti. Okrem toho, keďže bohato sýtia duchovný život veriacich, 

pripravujú ich tak, že sa potom zúčastňujú hojnejším úžitkom na posvätných úkonoch a zabraňujú 

nebezpečenstvu, aby sa liturgické modlitby nerozplynuli na bezduché úkony. 

 Nuž neustávajte, ctihodní bratia, vo svojej pastierskej horlivosti odporúčať a podporovať tieto 

pobožnosti, z ktorých bezpochyby vyrastie spásonosné ovocie pre zverený vám ľud. Vonkoncom však 

                                                           
157 Zdravas Kráľovná.  
158 Sv. Bern., Na Nar. BI. P. M., 7.  
159 Žid 10, 22. 
160 Tamtiež 10, 21.  
161 Tamtiež 6, 19.  
162 Porov C. I. C. kan. 125.  
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nedovoľte - ako to poniektorí hlásajú, či už oklamaní preludom liturgickej obnovy, či predstierajúc, že len 

liturgické obrady sú účinné a dôstojné, - aby chrámy ostávali zatvorené v hodinách, v ktorých sa neodbavujú 

verejné pobožnosti, ako je to v niektorých krajoch, nedovoľte, aby sa zanedbala poklona Prevelebnej 

Sviatosti a návštevy eucharistických stánkov, aby sa odrádzalo od spovede, konanej len z dôvodu 

pobožnosti, aby sa zanedbala najmä medzi mládežou - až tak - žeby oslabla a ochabla úcta Bohorodičky, 

Panny, ktorá je podľa mienky svätých mužov znamením predurčenia. Boly by to otrávené plody, veľmi 

škodlivé kresťanskej zbožnosti, ktoré rastú na nakazených ratolestiach zdravého stromu. Je nevyhnutné 

poodtínať ich, aby životná miazga stromu mohla živiť len dobré a sladké ovocie. 

 Keďže však mienky, čo niektorí prejavujú o častej spovedi, sú celkom cudzie duchu Kristovmu a jeho 

Nepoškvrnenej Nevesty a pre duchovný život naozaj zhubné, pripomíname to, čo sme so žiaľom o tejto veci 

napísali v encyklike o Tajomnom Tele a znovu nástojíme, žeby ste to, čo sme tam vážnymi slovami vyložili, 

predkladali svojim stádam, najmä kandidátom kňazstva a kňazskému dorastu na vážne rozjímanie a na 

ochotné uskutočňovanie. 

 Mimoriadnym spôsobom sa snažte, aby sa na mesačných obnovách a duševných cvičeniach, čo sa 
konávajú v stanovené dni kvôli zveľadeniu zbožnosti, zúčastňovali čím viacerí, a to nielen z kňazstva, ale aj 

z laického stavu a z nich zvlášť tí, čo sú príslušníkmi rehoľného bratstva alebo čo sú pribraní do šíkov 

Katolíckej akcie.. Ako sme vyššie povedali, takéto duchovné cvičenia sú veľmi dôležité a priam potrebné, 

aby duše nasiakli ozajstnou zbožnosťou a pretvárali sa k úprimnej svätosti, a tak mohli ťažiť z posvätnej 

liturgie užitočnejšie a hojnejšie dobrodenia. 

 Čo sa týka rozličných spôsobov, ktorými sa tieto cvičenia odbavujú, nech je všetkým isté a jasné, že 

v tuzemskej Cirkvi, podobne ako v nebeskej, je veľa príbytkov163 a že asketická výchova nemôže byť 

monopolom nikoho. Jeden je duch, ktorý však „veje, kam chce"164 a rozličnými darmi a rozličnými cestami 

vedie duše, ním osvecované, k dosiahnutiu svätosti. Ich sloboda a nadprirodzené účinkovanie Ducha 

Svätého v nich nech je najsvätejšou vecou, ktorú nik nesmie, pod nijakou zámienkou, narušiť a pošliapať. 

 Je vonkoncom nevyhnutné, aby to vnukanie, ktoré každého vedie k vykonávaniu určitých pobožných 

cvičení, prichádzalo od Otca svetiel, od ktorého pochádza zhora každý údel a každý dokonalý dar;165 znakom 

toho bude práve účinnosť, ktorou tieto cvičenia napomôžu uskutočniť, že sa bohoslužba so dňa na deň viac 

obľúbi a rozšíri a že veriaci budú poháňaní väčšou túžbou k riadnej účasti na sviatostiach a k patričnej úcte 

a ochote voči všetkým posvätným veciam. 

 Okrem toho sú aj iné pobožnosti, ktoré, hoci podľa práva nepatria k posvätnej liturgii, majú predsa 

mimoriadny význam a dôstojnosť, takže sa akosi považujú za včlenené do liturgického poriadku a ktoré 

opäť a opäť boly odobrené a schválené touto apoštolskou Stolicou a biskupmi. Medzi ne treba zaradiť 

modlitby, ktoré sa konajú v mesiaci máji ku cti Bohorodičky Panny alebo v mesiaci júni k úcte Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho, aj trojdňové a deväťdňové modlitby, krížová cesta čiže rozjímanie o ceste Ježiša Krista na 

Kalváriu a iné podobné. 

 Pretože tieto pobožnosti nabádajú kresťanský ľud i na časté pristupovanie k sviatosti pokánia, k 

správnej a zbožnej účasti na Eucharistickej Obete a na Božom Stole i k rozjímaniu o tajomstvách nášho 

vykúpenia a k nasledovaniu preslávnych príkladov svätých nebešťanov, nuž istotne tým napomáhajú, a to 

nie bez spasiteľného osohu, našu účasť na liturgickej bohoslužbe. 

 Preto nebezpečne a celkom klamlivo by si počínal ten, kto by sa opovážlivo podobral reformovať 

všetky tieto prejavy pobožnosti, aby ich obmedzil len podľa pravidiel a spôsobov liturgických obradov. No 
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je nevyhnutné, aby ich ovládal duch posvätnej liturgie a jej príkazy tak osožné,, žeby sa nič nezavádzalo, čo 

by bolo nevhodné, alebo čo by urážalo dôstojnosť Božieho domu, alebo napokon čo by bolo na škodu 

posvätným úkonom a čo by sa priečilo zdravej zbožnosti. 

 Postarajte sa preto, ctihodní bratia, aby táto pravá a úprimná zbožnosť každodenne rástla pod 

vašimi očami a stále plnšie prekvitala. Neustávajte všetkým vštepovať do duše, že kresťanský život nie je v 

mnohých a rozličných modlitbách a pobožnostiach, ale skorej v tom, čím ony skutočne prispievajú k 

duchovnému pokroku, a tým aj k rastu celej Cirkvi. Veď večný Otec „v Ňom (v Kristovi) si nás ešte pred 

stvorením vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a bez úhony".166 Teda všetky naše modlitby a pobožnosti 

musia smerovať k tomu, žeby sa naše duševné sily obrátili a zamerali na dosiahnutie tohto najvyššieho a 

najvznešenejšieho cieľa. 

 

LITURGICKÝ DUCH A LITURGICKÝ APOŠTOLÁT 

 Vás, ctihodní bratia, horlivo povzbudzujeme, aby ste po odstránení bludov a podvodov a po 

zamedzení všetkého, čo odbočuje od pravdy a správneho poriadku, podporovali tie podujatia, ktoré dajú 

ľudu hlbšie poznanie posvätnej liturgie a tak bude sa môcť primeranejšie a ľahšie zúčastňovať na Božských 

obradoch takým duchom, ako sa svedčí na kresťanov. 

 Treba sa usilovať v prvom rade o to, aby všetci zachovávali s patričnou úctou a vierou nariadenia či 

Tridentského snemu, rímskych pápežov alebo Posvätnej Kongregácie sv. obradov a to, čo stanovia liturgické 

knihy ohľadom vonkajších úkonov verejnej bohoslužby. 

 Vo všetkom, čo je liturgické, musia sa skvieť najmä tieto tri ozdoby, o ktorých hovorí náš predchodca 

Pius X., a to: svätosť, ktorá sa stráni každého svetského ducha novôt, vznešenosť obrazov a tvarov, o ktoré 

sa usiluje a ktorým slúži pravé a najvlastnejšie umenie, a napokon ráz všeobecnosti, ktorý - pri zachovávaní 

oprávnených svojrázností a zvyklostí jednotlivých krajov - prezrádza jednotu Cirkvi katolíckej.167 

 Taktiež znova si želáme a odporúčame ozdobovanie posvätných chrámov a oltárov. Nech sa každý 

cíti oduševnený Božím výrokom: „Veď stravuje ma zápal o Tvoj dom",168 a nech sa usiluje podľa svojich síl, 

žeby všetko - či už v posvätných stavbách, rúchach, liturgickom náradí, aj keď sa to neskveje prílišným 

bohatstvom a nádherou - bolo čisté a súce, keďže všetko zasvätené je Božej Velebe. Hoci sme už vyššie 

zamietli nesprávny postup tých, čo - pod zámienkou obnoviť starobylosť - chcú odstrániť z chrámov sväté 

obrazy, no i tu pokladáme si za povinnosť pokarhať nedobre pestovanú zbožnosť tých, čo požadujú, aby sa 

v chrámoch, určených bohoslužbe, alebo na oltároch bez dostatočného dôvodu predkladali k úcte kadejaké 

sochy a obrazy, tých, čo vystavujú relikvie, neuznané oprávnenou autoritou, a napokon tých, čo nástoja na 

celkom podradných a bezvýznamných veciach, pokým zanedbávajú hlavné a nevyhnutné a tak obracajú 

náboženstvo na posmech a umenšujú vážnosť bohoslužby. 

 Upozorňujeme i na ustanovenia „O zákaze uvádzať nové formy kultu a pobožnosti",169 zverujúc to 

na vašu starostlivosť, aby sa riadne dodržiavalo. 

 Čo sa týka hudby, nech sa v liturgii svedomito zachovávajú isté a celkom jasné smernice, ktoré dala 

Apoštolská Stolica. Gregoriánsky spev, ktorý rímska Cirkev pokladá za svoj vlastný, ako v dávnych časoch 

prijatý našimi predkami a opatrovaný cez stáročia jej starostlivou ochranou a ktorý predkladá veriacim ako 

                                                           
166 Ef 1, 4.  
167 Porov. Litt. Apost. Motu Proprio Tra le sollecitudini zo dňa 22. nov. 1903.  
168 Ž 68, 10; Jn 2, 17.  
169 Suprema S. Congr. S. Officii; Dekrét zo dňa 26. mája 1937. 
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ich imanie a ktorý tiež bezpodmienečne predpisuje v niektorých častiach liturgie,170 nielen že robí slávenie 

posvätných tajomstiev dôstojnejším a veľkolepejším, ale v najväčšej miere prispieva k zveľadeniu viery a 

mravov u prítomných. V tejto veci naši predchodcovia, nehynúcej pamäti, Pius X. a Pius XI., nariadili, a my 

to radi potvrdzujeme svojou autoritou, žeby sa v seminároch a v rehoľných ústavoch starostlivo a usilovne 

pestoval gregoriánsky spev a žeby sa, aspoň pri význačnejších chrámoch, obnovili staré Scholae cantorum 

(Spevácke školy), ako sa to, s blahodarným výsledkom, už stalo na viacerých miestach.171 

 Okrem toho, aby „sa veriaci činnejšie zúčastňovali na bohoslužbe, nech sa medzi ľudom, a to v tom, 

čo sa týka ľudu, opäť zavedie gregoriánsky spev. A naozaj, je veľmi potrebné, aby veriaci boli prítomní na 

posvätnom odbavovaní obradov nie ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale žeby, hlboko dojatí krásou liturgie... 

podľa predpísaných pravidiel striedali svoj hlas s hlasmi kňaza a speváckeho zboru. Keď sa to šťastlivo 

uskutoční, potom sa viac nestane, že ľud bude sotva alebo len akýmsi slabým mrmlaním odpovedať na 

spoločné modlitby, odbavované či už v latinskej alebo ľudovej reči".172 Zástup, ktorý uzobranou mysľou 

sleduje Obetu oltára, v ktorej spieva svadobný spev svojej nesmiernej lásky náš Záchranca spolu so svojimi 

dietkami, vykúpenými svätou krvou, vonkoncom nemôže mlčať, pretože „ten, čo miluje, má spievať"173 a 

ako sa to už dávno stalo príslovím: „Kto dobre spieva, dvojnásobne sa modlí." Takto bojujúca Cirkev, totižto 

ľud spolu s klérom, spája svoj hlas s chválospevom Cirkvi víťaznej a zborov anjelských a všetci spoločne 

spievajú Najsvätejšej Trojici velebný a večný hymnus chvály, ako je napísané: „prosíme, ráč s nimi pripustiť 

aj naše hlasy".174 

 Naskrze však nemožno tvrdiť, že dnešná hudba a spev majú sa celkom odstrániť z bohoslužby 

katolíckeho náboženstva. Práve naopak, ak niet na nich nič, čo by prezrádzalo svetského ducha, alebo čo by 

bolo neprístojné svätosti miesta a úkonov, alebo ak nemajú pôvod v akejsi márnivej túžbe po čomsi 

zvláštnom a nezvyčajnom, vtedy im treba otvoriť naše chrámy, keďže, nie v malej miere, môžu prispieť k 

lesku zovňajších obradov a k pozdvihnutiu mysle k výšinám ako i k oživeniu pravej zbožnosti ducha. 

 Povzbudzujeme vás tiež, ctihodní bratia, aby ste sa starali o rozšírenie ľudového náboženského 

spevu a o jeho správne prevádzanie s patričnou dôstojnosťou, pretože aj on môže roznietiť a rozplameniť 

vieru a zbožnosť širokých vrstiev kresťanov. Jednotné a veľkolepé spevy nášho ľudu nech sa vznášajú k 

nebu ako hukot morských vĺn175 a nech prezrádzajú zvučným a hrdým hlasom jedno srdce a jednu dušu,176 

ako sa to patrí na bratov a synov toho istého Otca. 

 Čo sme povedali o hudbe, temer to isté treba povedať o ostatných vznešených umeniach a najmä o 

staviteľstve, sochárstve a maliarstve. Nemožno všeobecne a z predpojatosti podceňovať a zamietať novšie 

tvary a obrazy, ktoré sú primeranejšie dnes používanému materiálu. Keď sa správne a nestranne spoja 

smery, ktoré sa nebudú usilovať s jednej strany len o jednoduché napodobňovanie vecí, s druhej strany o 

prílišný „symbolizmus" a keď sa bude brať zreteľ skôr na potreby kresťanskej pospolitosti ako na zvláštny 

osobný vkus a vlohy umelcov, je vonkoncom nevyhnutné, aby umenie našich čias malo celkom voľné pole a 

žeby s náležitou úctou a vážnosťou slúžilo posvätným budovám a posvätným obradom, a to tak, aby aj ono 

pripojilo svoj hlas k podivuhodnému spevu slávy, ktorý katolíckej viere spievali géniova v minulých 

storočiach. Nemôžeme sa zdržať, aby sme, z povinnosti svojho svedomia, nežialili a nezavrhli také obrazy a 

tvary, čo poniektorí nedávno zaviedli, ktoré sa však zdajú byť deformovaním a zohyzdením ozajstného 

umenia, a ktoré sa neraz priamo protivia kresťanskej slušnosti, skromnosti a zbožnosti a biedne urážajú 

                                                           
170 Porov. Pius X., Motu Proprio Tra le sollecitudini.  
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opravdivý náboženský cit; takéto sa musia bez výhrady odstrániť a vyhodiť z našich kostolov, ako „vôbec 

všetko, čo je nezlučiteľné s posvätnosťou miesta".177 

 Pridržiavajúc sa pápežských ustanovení a nariadení, ctihodní bratia, svedomite starajte sa o to, aby 

ste osvetľovali a riadili myseľ a ducha umelcov, ktorým dnes zverujete úlohu opraviť alebo znovu vystaviť 

toľké kostoly, ktoré boly násilnosťou vojny poškodené alebo celkom zničené. Bár by mohli a chceli zo 

svätého náboženstva čerpať motívy a námety, čo by lepšie a dôstojnejšie zodpovedali bohoslužobným 

potrebám. Takto sa šťastne dosiahne, že ľudské umenie, ako by dané zhora, zaskveje sa žiarivým svetlom, 

v najsvätejšej miere ovplyvní ľudskú civilizáciu a prispeje ku sláve Božej a ku spáse duší. Lebo len vtedy 

slobodné umenie bude v súlade s náboženstvom, keď „ako vznešená služobnica bude slúžiť Božiemu 

kultu".178 

 Lenže je ešte niečo dôležitejšie, ctihodní bratia, čo osobitným spôsobom odporúčame vašej 

horlivosti a apoštolskej starostlivosti. Čokoľvek sa dotýka vonkajšieho náboženského kultu, má svoj 

význam, ale najdôležitejšie je to, žeby kresťania žili ozajstným liturgickým životom a aby udržiavali a 

osviežovali jeho nadprirodzeného ducha. 

 Nuž ochotne dbajte o to, aby sa kňazský dorast, ako sa vzdeláva v asketických, teologických, 

právnych a pastorálnych disciplínach, podobne primeraným spôsobom vychovával k tomu, žeby pochopil 

posvätné obrady, ich velebnosť a krásu a žeby sa svedomite naučil predpisy, čiže rubriky. To sa vyžaduje 

nielen kvôli vzdelaniu, ani nie len z toho dôvodu, aby seminarista mohol niekedy vykonávať posvätné 

obrady s patričným poriadkom, pôvabom a dôstojnosťou, ale predovšetkým preto, aby sa vychoval v 

dôvernom úzkom spojení s Kristom-Kňazom a aby sa stal svätým prisluhovateľom svätosti. 

 Ako len môžete, usilujte sa o to, žeby, tými prostriedkami a pomôckami, ktoré vaša pastoračná 

múdrosť uzná za najprimeranejšie, klérus a ľud spojil sa navzájom jednotou sŕdc a duší a aby kresťanský 

ľud zúčastňoval sa tak činne na posvätnej liturgii, že by sa ona stala skutočne posvätným úkonom, pri 

ktorom by kňaz, ktorý má na starosti duše zverenej mu farnosti, spojený so zástupom ľudí, vzdával povinnú 

úctu Večnému Božstvu. 

 Aby sa toto dosiahlo ľahšie, isteže nebude bez osohu, keď sa povyberajú bezúhonní a dobre 

vychovaní chlapci zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí by dobrovoľne i radi prichádzali a správne, 

vytrvalo a horlivo posluhovali pri oltári. Túto posluhu mali by si vážiť aj tí rodičia, čo sú spoločensky a 

vzdelanostne na vyššom stupni. Keď sa takíto mladíci primerane vychovajú a povzbudia, pod bedlivou 

starostlivosťou kňazov, k tomu, aby v určené hodiny úctivo a vytrvalo plnili zverenú im úlohu, vtedy sa 

ľahko stane, že z nich vyrastú noví kandidáti kňazstva a neprihodí sa tá bieda, ako je tomu i v čisto 

katolíckych krajoch, že by sa kňazi žalovali, že vonkoncom nemajú tých, ktorí by im pri vznešenej Obete 

odpovedali a posluhovali. 

 Vašou bedlivou horlivosťou pričiňte sa najmä o to, aby sa všetci veriaci zúčastňovali na 

Eucharistickej Obete a aby odtiaľ brali hojné spásonosné ovocie. Preto ich stále upozorňujte, aby sa na nej 

zúčastňovali zbožne, všetkými správnymi spôsobmi, o ktorých sme vyššie písali. Vznešená Obeta oltára je 

základným úkonom bohoslužby, preto je nevyhnutné, aby bola i studnicou a ako by stredobodom 

kresťanskej zbožnosti. Uvedomujte si, že nikdy ste neučinili zadosť svojej pastierskej horlivosti, ak 

neuvidíte svojich veriacich pristupovať v čím najväčšom počte k nebeskej hostine, „ktorá je sviatosťou 

vďačnosti, znakom jednoty, spojivom lásky".179 

                                                           
177 C. I. C. kan. 1178.  
178 Pius XI., Const. Divini cultus.  
179 Porov. S v. Augustín, Tract. 26 k Jn, 13.  
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 Aby kresťanský ľud mal možnosť obsiahnuť tieto nebeské drahocenné dary, poučujte ho svedomito 

vhodnými kázňami a najmä konferenciami a prednáškami, ohlásenými na určený čas, mimoriadnymi 

študijnými schôdzkami, ktoré sa pretiahnu na celý týždeň, a iným podobným spôsobom o pokladoch 

zbožnosti, ktoré v sebe ukrýva posvätná liturgia. V tomto podujatí budú vám istotne nápomocní tí, ktorí 

stoja v radoch Katolíckej akcie, pretože sú vždy ochotní spolupracovať s kňazstvom na povznesení 

Kráľovstva Kristovho. 

 Lenže potrebné je vám pri tom všetkom bdieť duchom pozorným, žeby sa na Pánovu roľu nevkradol 

nepriateľ a nenasial kúkoľa do pšenice,180 čiže, aby sa nevlúdili medzi vaše stádo tie jemné a nebezpečné 

bludy, ako falošný mysticizmus a škodlivý kvietizmus - bludy to, o ktorých viete, že sme ich zavrhli,181 - a 

aby duše nezvádzal nebezpečný humanizmus a neuviedla sa falošná náuka, narúšajúca samotný pojem 

katolíckej viery, a napokon, aby sa nešírila prílišná snaha po starobylosti v liturgických veciach. Rovnako 

starostlivo dbajte o to, aby sa nešírili falošné výmysly tých, ktorí sa nesprávne domnievajú a ktorí učia, že 

Kristova oslávená ľudská prirodzenosť skutočne a stále svojou prítomnosťou prebýva „v ospravedlnených", 

alebo, ako sa hovorí, že len jedna jediná milosť spája Krista s údmi jeho Tajomného Tela. 

 Nikdy nestrácajte odvahu, keď sa vynoria ťažkosti, nech nikdy neochabuje vaša pastierska 

horlivosť. „Zatrúbte na trúbe na Sione,... zvolajte zhromaždenie, zhromaždite ľud,... posväťte obec, zjednoťte 

starcov, pozbierajte malučkých a nemluvňatá"182 a s celou silou sa pričiňte o to, aby na celom svete veriaci 

obklopovali chrámy a oltáre, ktorí totižto ako živé údy, spojené so svojou Božskou Hlavou, nech sa 

občerstvujú sviatostnými milosťami a nech s Ním a skrze Neho slávia vznešenú Obetu a vzdávajú Večnému 

Otcovi povinné vďaky. 

 Toto sme považovali za potrebné, ctihodní bratia, napísať vám. A robíme to s tým úmyslom, aby naši 

a vaši synovia lepšie pochopili a väčšmi si ocenil prevzácny poklad, ktorý obsahuje posvätná liturgia, totižto: 

Eucharistickú Obetu, ktorá predstavuje a obnovuje Obetu Kríža, sviatosti, ktoré sú potôčkami Božej milosti 

a Božieho života, a pieseň chvály, ktorú nebo i zem denne vznáša k Bohu. 

 My vari môžeme dúfať, že tieto naše napomenutia povzbudia neochotných a zdráhajúcich sa nielen 

k dôkladnému a správnejšiemu štúdiu liturgie, ale aj - a týchto otcovsky povzbudzujeme - k znovu oživeniu 

jej nadprirodzeného ducha v praktickom živote, ako vraví Apoštol: „Ducha neuhášajte!"183 

 Tým, ktorých zavše akási prílišná horlivosť núti hovoriť a robiť veci, čo My užialení nemôžeme 

schvaľovať, opakujeme napomenutie sv. Pavla: „Všetko najsamprv skúmajte, a držte sa toho, čo je dobré"184 

a otcovsky ich napomíname, aby sa snažili dôvody svojho myslenia a konania čerpať z kresťanskej náuky, 

ktorá sa zhoduje s nariadeniami Nepoškvrnenej Nevesty Ježiša Krista a Matky svätých. 

 Všetkým však pripomíname to, že je vonkoncom nevyhnutné s veľkodušnou a úprimnou 

oddanosťou poslúchať Pastierov, ktorým patrí právo a ktorých zaväzuje povinnosť usmerňovať celý, no 

najmä, duchovný život Cirkvi. „Poslúchajte predstavených a buďte im poddaní, lebo oni bedlia nad vašimi 

dušami a vydajú z toho počet! Nech svoju povinnosť konajú radostne, a nie žalostne."185 

 Boh, ktorému sa klaniame a ktorý „nie je Bohom neporiadku, ale pokoja",186 nech nám všetkým 

láskavo dopraje, aby sme v tomto pozemskom vyhnanstve jedným srdcom a jednou dušou zúčastňovali sa 

                                                           
180 Porov. Mt 13, 24—25.  
181 Encyklika O Mystickom Tele.  
182 Joel 2, 15—16.  
183 1 Sol 5, 19.  
184 Tamtiež 5, 21.  
185 Žid 13, 17.  
186 1 Kor 14, 33.   
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na posvätnej liturgii, ktorá nechže je ako by znamením nebeskej liturgie, ktorou, ako dúfame, spolu so 

vznešenou Rodičkou Božou a našou predrahou Matkou budeme niekedy prespevovať: „Tomu, ktorý sedí na 

prestole a Baránkovi: dobrorečenie, česť a sláva i sila na veky vekov!"187 

 Spoliehajúc sa na túto preradostnú nádej, jednotlivé vám všetkým, ctihodní bratia, ako i stádam, 

zvereným do vašej opatery, na znamenie nebeských blahodarov a na dôkaz Našej priazne vrúcne udeľujeme 

apoštolské požehnanie. 

 Dané v Gandolfovom zámku, pri Ríme, dňa 20. novembra roku 1947, v deviatom roku Nášho 
Pontifikátu. 

PÁPEŽ PIUS XII. 

 

DOSLOV 

 Hlava Cirkvi vypovie svoje rozhodujúce slovo vtedy, keď istá idea alebo rozprúdené hnutie dozreli, 

aby sa posúdili, zhodnotili, potvrdili alebo zavrhli, aby sa čisté zrno oddelilo od plevy, aby sa pomýlené 

zamedzilo a pravému sa zaručila možnosť správneho vývinu a rozkvetu pre dobro Cirkvi. 

 Liturgické hnutie nevzniklo na priamy rozkaz sv. Otca, ako napr. Katolícka akcia. Lenže jeho korene 

siahajú do minulosti ďalej, ako by sme si to mysleli. Nemožno poprieť, že už na sneme Tridentskom sa 

vypovedala potreba veriacich bližšie privádzať k duchu liturgie. Poslední pápeži sa zaoberali s problémami 

liturgickej obnovy intenzívnejšie ako predtým. Bol to najmä Pius X., ktorý previedol nielen prenikavé 

reformy v liturgii, ale vo svojom liturgicko-hudobnom právnom kódexe „Motu proprio" prvý vyslovil termín 

„činnej účasti" veriacich na liturgických úkonoch a vyhlásil, že liturgia je prvým a nepostrádateľným 

prameňom pravého ducha kresťanského. Pius XI. v encyklike „Divini cultus" o liturgii a liturgickej hudbe 

potvrdzuje zásady a nariadenia svojho predposledného predchodcu a ustaľuje úzku súvislosť medzi 

posvätným kultom a posvätením veriacich. 

 Liturgická encyklika sv. Otca Pia XII. ,,Mediator Dei et hominum" završuje tento vývin. Právom sa 

pokladá za „magnu chartu" liturgického hnutia, ktoré sa bude o ňu opierať ako o právnu normu. 

 Liturgické hnutie sa totiž v posledných desaťročiach rozvetvilo v mohutný strom. Opustilo 

kláštorské zátišia, v ktorých sa zrodilo, a udomácnilo sa na všetkých poliach katolíckej činnosti: v 

seminároch, vo farskej pastorácii, v školách, spolkoch i v kruhoch rodinných. Z Belgicka a Francúzska, kde 

sa najprv ujalo, prešlo do všetkých krajín Európy; presadené do iných svetadielov, a to až do najodľahlejších 

misijných území, prináša ovocie duchovnej obrody. 

 Dnes už nik nepochybuje o jeho opodstatnení a užitočnosti. 

 Ale tomuto hnutiu hrozilo dosiaľ predsa len isté nebezpečenstvo. Nemalo totiž smernice, určené 

najvyššou autoritou, a vymedzené pole činnosti. Takto mohlo ľahko prekročiť hrádze dovoleného a previniť 

sa prepiatou horlivosťou, ktorá úzkoprso vyhlasuje svoj smer za neomylný a zatracuje prácu iných. 

 Touto encyklikou sa liturgické hnutie uzákoňuje za legitímne a nikto ho nemôže zatracovať bez toho, 

žeby sa tým nepostavil do protivy s najvyššou autoritou Cirkvi. 

                                                           
187 Zjv 5, 13. 
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 Sv. Otec túto svoju encykliku do istej miery pripravil pastierskym listom „Mystici corporis". Tam 

hlásané zásady bohato uplatňuje vo svojej liturgickej encyklike; hojne užíva najmä termín mystického tela 

Kristovho, pretože liturgia je vlastne vnútorným, duchovným životom mystického Krista na zemi. 

 V podstate sv. Otec svojou encyklikou uzákoňuje doterajší smer liturgického hnutia, zahrnuje 

pochvalou jeho horlivcov a apoštolov a odsudzuje divoké výhonky, ktoré sú hnutiu na škodu, - a na druhej 

strane karhá nežičlivcov a k činnosti povzbudzuje pohodlných, ktorí sa odťahujú od tohto apoštolátu. 

 Sv. Otec dáva hnutiu pevné a podrobné smernice pre všetky oblasti liturgie: pre jej všeobecné 

ponímanie, pre sv. omšu a prijímanie, slávenie officia a prežívanie liturgického roka, vymedzuje pomer 

mimo liturgických pobožností k liturgickým, určuje liturgický apoštolát a konečne dotýka sa aj problémov 

liturgickej hudby a umenia. 

 U nás je liturgické hnutie ešte len v kolíske. Kým iní sa často museli učiť na vlastnej škode, my 

dostávame do rúk už hotovú normu, nemusíme sa obávať mylných krokov a nemusíme márniť čas 

neplodným a často nebezpečným experimentovaním: držme sa teda pokynov sv. Otca, a na našom 

liturgickom apoštoláte bude spočívať Božie požehnanie. 

 Bár by zo semena skromných začiatkov vyrástol aj u nás mohutný strom duchovnej obnovy! Nech 

dá Boh, žeby sa nám otvorili živé pramene sv. liturgie, aby sme z nich hojne čerpali životnú silu „na 

budovanie tela Kristovho, kým všetci nedospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža 

dospelého, k miere plného vzrastu Kristovho." 

 

Zdroj: Vydavateľstvo Verbum. Košice 1948 
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