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Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory stojace v ostrom protiklade, a to už vtedy, keď závisťou 

diablovou hanebne odpadlo od svojho Stvoriteľa a Darcu nebeských darov, od svojho Boha.  A z týchto 

táborov jeden sa ustavične bije za pravdu a cnosť, druhý za to, čo je s pravdou a cnosťou v rozpore. Prvý 

tábor je kráľovstvo Božie na zemi, pravá to Cirkev Ježiša Krista, a tí, ktorí k nej chcú prináležať z hĺbky svojej 

duše a cieľavedomým úsilím o spásu, sú pobádaní k tomu, aby slúžili Bohu a Jeho jednorodenému Synovi 

celou svojou mysľou, s najväčším vypätím svojej vôle.   

Druhý tábor je kráľovstvom Satanovým, ktorému sú poddaní všetci tí, ktorí sa riadia neblahým vzorom 

svojho vodcu a prarodičov, vzpierajúcich sa poslúchať večný Zákon Boží a mnoho vecí podnikajú bez ohľadu 

na Boha, mnoho potom proti Bohu.  

2. Toto dvojité kráľovstvo, ktoré sa podobá dvom obciam, riadeným protichodným zákonodarstvom a 

sledujúcim protichodné ciele, opísal stručne a výstižne týmito slovami sv. Augustín, ktorými vyjadril 
príčinu, ktorá obom dala vznik: "Dve lásky splodili dve obce: pozemskú totiž lásku k sebe, ústiacu až v 

pohŕdanie Bohom, nebeskú lásku v pravde k Bohu, ústiacu až k pohŕdaniu sebou."1  

Slobodomurárstvo je obcou satanovou 

Vybavený najrozmanitejšími zbraňami a s využitím najrôznejších bojových taktík, aj keď nie vždy s 

rovnakým zápalom a náporom, zrazil sa počas všetkých tých storočí jeden tábor s druhým. V dnešnej dobe 

je však zrejmé, že stúpenci zla vchádzajú do sprisahania a za vedenia a podpory tzv. Slobodomurárov - 

spolku, ktorý je široko a ďaleko rozvetvený a má pevnú organizáciu - šikujú sa k rozhodujúcemu boju. Veď 

už vôbec neskrývajú svoje úmysly a v najväčšej opovážlivosti povstávajú proti Božiemu Majestátu, Cirkvi 

svätej, verejne a otvorene chystajú záhubu, a to s tým cieľom, aby úplne olúpili, keby to bolo možné, 

kresťanské národy o dobrodenia, vykúpené Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta. Nás potom v zármutku nad 

týmto zlom pobáda láska, aby sme často volali k Bohu: „Hľa, ako zúria nepriatelia Tvoji a tí, ktorí Ťa 

nenávidia, pozdvihujú hlavu. Proti ľudu Tvojmu sa tajne dohovoria a v úrade vchádzajú proti Tvojim 

svätým. Poďte, hovorí, vyhladíme ich z počtu národov.“2 

3. Za tak naliehavého nebezpečenstva, v dobe tak strašného a tvrdošijného útočenia na kresťanstvo, je 

Našou povinnosťou upozorniť na nebezpečenstvo, ukázať na nepriateľov a podľa svojich možností čeliť ich 

zámerom a taktike, aby nezahynuli tí, ktorých spása nám bola zverená, a kráľovstvo Kristovo, ktoré sme 

prijali pod svoju ochranu, nech nielen bolo silné a neporušene trvalo, ale nech stále vzrastalo po celom svete 

o nových členov. 

Podstata a sila slobodomurárstva 

4. Rímski veľkňazi, Naši predchodcovia, vo svojej ustavičnej bdelosti o spásu kresťanského ľudu veľmi 

rýchlo rozpoznali tohto úhlavného nepriateľa, vynárajúceho sa na denné svetlo z temnôt tajného 

sprisahania. Vedeli kto je a čo chce dosiahnuť, dokázali tiež myslieť na budúcnosť a pohotovo varovali 

panovníkov a národy, aby sa nedali nachytať taktikou a nástrahami, prichystanými na ich oklamanie.  

5. Prvý upozornil na toto nebezpečenstvo Klement XII. v r. 1738;  jeho konštitúciu3 potvrdil a obnovil 

Benedikt XIV.4 a v ich stopách kráčal Pius VII.5 a Lev XII. prevzal do svojej apoštolskej konštitúcie „Quo 

                                                           
1 De civitate Dei, XIV 17 
2 Žalm 82, 2-4 
3 Cont. In Eminent 
4 Const. Providas 1751 
5 Const. Eclesiam a Christo Jesu, 1821 
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graviora“ (13. 3. 1825) akta a dekréty predchádzajúcich pápežov o tejto veci a potvrdil ich s konečnou 

platnosťou.6 V tom istom zmysle vyzneli prejavy Pia VII.7 a zvlášť potom Pia IX.8  

6. Keď už bola zjavne odhalená organizácia i duch slobodomurárskej sekty podľa toho, ako sa prejavovala 

navonok aj z priebehu súdnych procesov, keď bol zverejnený ich poriadok, obrady aj písomné doklady, ku 

ktorým sa nezriedka pridružilo i ústne svedectvo slobodomurárov samých, pozdvihla táto Apoštolská 

stolica svoj hlas a verejne vyhlásila, že slobodomurárska sekta bola ustanovená proti právu ľudskému aj 

Božiemu, aby vyvíjala nemenej zhubnú činnosť proti kresťanstvu ako aj proti štátu. Preto s najväčším 

dôrazom zakázala, aby sa nikto nestal členom slobodomurárskeho spolku a stanovila tresty, ktorými Cirkev 

spravidla veľmi ťažko postihuje previnilcov.  Toto opatrenie popudilo k hnevu slobodomurárov, ktorí si 

mysleli, že sa môžu vykrútiť alebo aspoň oslabiť pádnosť týchto hlasov odsúdenia jednak tým, že nimi budú 

opovrhovať, jednak tým, že sa uchýlia k ohováraniu a obvinili pápežov, ktorí príslušné rozhodnutia urobili, 

že buď nie sú spravodlivé, alebo že nie sú dosť umiernené. Takýmto spôsobom sa teda pokúsili zľahčiť 

dôležitosť a závažnosť apoštolských konštitúcií Klementa XII., Benedikta XIV., Pia VII. a Pia IX. Popravde sa 

však vyskytli príslušníci sekty, ktorí priznávajú, aj keď neradi, že opatrenia rímskych pápežov sú úplne 

oprávnené, ak sa prihliadne ku katolíckemu učeniu a cirkevnej disciplíne. Ukázalo sa, že v tejto veci s 

pápežmi úplne súhlasia mnohé hlavy štátov a štátnici, ktorí si vytýčili za úlohu informovať Apoštolskú 

stolicu o slobodomurárskom spolku alebo sami sa rozhodli ich odsúdiť na trest, vydaním príslušných 

zákonov, ako to bolo v Holandsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku, Bavorsku, Savojsku a niektorých 

častiach Talianska. 

Opatrenia pápežov a skutočný stav vecí 

7. Čo je však nanajvýš dôležité, udalosti potvrdili prezieravosť Našich predchodcov; ich predvídavé a 

otcovské starosti však nedosiahli vždy a všade žiaduceho úspechu. A to ako pre pokrytectvo a vychytralosť 

postihnutých sektárov, tak pre nerozvážnu ľahkomyseľnosť práve tých, ktorí mali mať najväčší záujem na 

tom, aby boli ustavične v strehu. Preto sa počas poldruha storočia slobodomurárska sekta napriek 

očakávaniam neobyčajne rozšírila; odvahou a ľsťou prenikla do všetkých odvetví štátneho života a 

nadobudla takú moc, že ako sa zdá, už štáty takmer ovládla. Tento rýchly a nebezpečný rozmach postihol 

Cirkev, moc vládcov a všeobecné blaho práve tou pohromou, akú Naši predchodcovia už dávno 

predpovedali. Dospelo to tak ďaleko, že pre budúcnosť je nutné mať veľké obavy, nie o Cirkev, ktorá má 

ďaleko pevnejší základ, než aby sa dala vyvrátiť ľudským pričinením, ale o osud tých štátov, v ktorých má 

príslušnú moc táto sekta, o ktorej hovoríme, alebo iné sekty, ktoré sa slobodomurárom prepožičiavajú za 

ich pomocníkov a dôverníkov.  

Nutnosť pápežovho zásahu 

8. Z týchto dôvodov sme nahliadli, akonáhle sme sa ujali vedenia Cirkvi a plne sme si uvedomili nutnosť 

čeliť váhou svojej vážnosti proti tomuto veľkému zlu, pokiaľ je to v Našej moci. Preto sme sa tiež 

vysporiadali, keď sa Nám naskytla vhodná príležitosť, s hlavnými zásadami, ktoré sú zrejme preniknuté 

zvrátenosťou slobodomurárskych ideí. Tak v encyklike „Quod Apostolico numeris“ sme sa rozhodli 

usvedčovať preludy socialistov a komunistov, potom v inom okružnom liste „Arcanum“ sme sa usilovali o 

obhájenie a vysvetlenie pravého a pravdivého pojmu rodinného spoločenstva, ktoré tkvie a pramení v 

manželstve, navyše potom ešte v encyklike, začínajúcej slovom „Diuturnum“, sme vyložili ideu politickej 

moci podľa zásad kresťanskej múdrosti, ktorá je v podivuhodnej zhode so samotnou prirodzenosťou vecí, 

s blahom národov a vládcov. Teraz sme si však vytýčili po vzore Našich predchodcov úplne uprieť svoju 

pozornosť práve na slobodomurársky spolok, na jeho celkové učenie a zameranie, na jeho tradičné názory 

                                                           
6 Const. z 13.3.1825 
7 Encyklika Traditi, 1829 
8 Encyklika Mirar vos, 1832 
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a spôsob konania, aby tým bola stále viac objasňovaná jeho moc pôsobiť zlo a aby sa tým prispelo k 

zabráneniu nákazy zhubného moru.  

9. Sú rôzne sekty, ktoré sa síce líšia názvom, obradmi, organizačnou formou a pôvodom, keďže však majú 

akýsi spoločný cieľ a v hlavných veciach sa k sebe pridružujú názorovou podobnosťou, v skutočnosti sa 

zhodujú so slobodomurárskou sektou. Tá je akýmsi ústredím, odkiaľ sa rozchádzajú a kam sa opäť všetky 

vracajú. A hoci sa zdá, že tieto sekty práve teraz nechcú zostať ukryté v temnotách a schádzajú sa za denného 

svetla a pred očami občanov vydávajú svoje časopisy, ak však prenikneme hlbšie do veci, zostávajú tajnými 

spoločnosťami a udržujú si svoju taktiku. Veď väčšina vecí je u nich zahalená rúškom tajomstva a platia tam 

zákony, že musia s najväčšou obozretnosťou zostať utajené, nie len pred nečlenmi, ale aj pred mnohými 

príslušníkmi sekty. Sem patria ich najdôvernejšie a hlavné ciele, mená najvyšších vodcov sprisahaneckých 

organizácií, všelijaké tajomné schôdzky úzkych krúžkov a rovnako aj ich rozhodnutia, akými prostriedkami 

majú byť vykonané a ktorých ľudí sa má k tomu použiť. Ten účel zaiste sleduje aj ono mnohonásobné 

kastovníctvo medzi slobodomurármi, ktoré sa týka tak práv, ako i povinností a úloh. K nemu vedie 

premyslené rozdelenie rádov, stupňov a prísna disciplína, ktorá im vládne.  

Zasväteným slobodomurárom sa s najväčším dôrazom nariaďuje, aby sa zaviazali, ba zvláštnou prísahou 

odprisahali, že nikdy, nikomu a žiadnym spôsobom neurobia náznak o svojich kolegoch, dorozumievacích 

znameniach a učení sekty. Tak pod falošným vonkajším zdaním a s umením ustavičného pretvarovania sa, 

slobodomurári vynakladajú čo najväčšie úsilie, ako kedysi manichejci, aby sa skryli a nemali iných svedkov 

okrem svojich ľudí. Vyhľadávajúc tajné kúty, lebo to im poskytuje výhody, nasadzujú si masku literátov a 

filozofov, združujúcich sa k "prehĺbeniu" svojho "vzdelania"; stále majú na jazyku, že sa usilujú o pokrok 

civilizácie, že prekypujú láskou k sociálne slabým, že sa chcú postarať iba o väčší blahobyt ľudu a aby čo 

najväčší počet ľudí mal podiel na výhodách, ktoré ponúka občianska spoločnosť. Avšak tieto úmysly, aj keď 

by boli myslené úprimne, predsa nie sú ich posledným cieľom.  

Okrem toho sú prijímaní členovia nútení ešte sľúbiť a zaručiť sa, že budú na slovo poslušní svojim vodcom 

a majstrom, že im budú úplne poddaní a oddaní, že sú pripravení na každý ich pokyn a na obyčajné znamenie 

vykonať rozkaz; ak však budú konať inak, potom sa podrobia všemožným hrozným trestom aj smrti. A 

vskutku, nezriedka sú smrťou trestaní tí, o nich sa súdi, že zradili tajné učenie, alebo že sa vzopreli vykonať 

uložený rozkaz, a to s takou odvahou a obratnosťou, že vrah veľmi často unikne spravodlivosti 

prenasledovateľov a pomstiteľov zločinov.  

10. Avšak žiť v pretvárke a chcieť zostať utajený, zaväzovať si ľudí ako otrokov a pri tom ich ani dostatočne 

neupovedomiť, komu vlastne slúžia za nástroj, zbaviť ich vlastnej vôli a používať ich ku každému zločinu, 

ozbrojiť pravicu k vražde a tým si zabezpečiť beztrestnosť za spáchaný zločin - toť strašná neľudskosť, 

nezlučiteľná s prirodzeným poriadkom vecí. Preto obyčajný rozum a pravda usvedčuje spoločnosť, ktorá je 

predmetom Našich úvah, že je v rozpore so spravodlivosťou a prirodzenou mravnosťou. 

Slobodomurárstvo a naturalizmus. 

A je to tým zrejmejšie, že aj iné, a to dokonalé dôkazy usvedčujú slobodomurársku sektu, že sa svojou 

prirodzenou povahou prieči mravnosti. Aj keď ľudia vynikajú veľkou prefíkanosťou pri utajovaní a sú 

zvyknutí klamať, predsa sa nemôže stať  taký prípad, aby sa nejako neprejavila príčina, ktorá je taká podľa 

svojich účinkov. Dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie, alebo strom zlý ovocie dobré.9 Ovocie potom plodí 

slobodomurárska sekta skazonosné a nanajvýš trpké, lebo z úplne zrejmých faktov, ktoré sme vyššie uviedli, 
vyplýva to, v čom jej záujmy vrcholia, totiž od základu zničiť všetok náboženský a štátny poriadok, ako bol 

vytvorený kresťanským zriadením a podľa svojich ideí vytvoriť iný, odvodený z rýdzeho naturalizmu.  

                                                           
9 Mat. 7, 18 
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Slobodomurárstvo a slobodomurári. 

11. To, čo sme povedali a čo sa chystáme povedať, treba chápať ako týkajúce sa sekty slobodomurárov, 

ktorá sa berie genericky, nakoľko sa v nej nachádzajú spoločnosti s ňou spriaznené a združené, neplatí to 

však o jednotlivých príslušníkoch týchto spoločností. Medzi nimi sa zaiste môžu vyskytovať - a to nie 

výnimočne - aj ľudia, ktorí síce nie sú bez viny, pretože sa zaplietli do spoločnosti takéhoto druhu, predsa 

však nemajú sami o sebe účasť na hanebných činoch, ani nepoznajú konečný cieľ, ktorý sa tajné spoločnosti 

snažia dosiahnuť. Rovnako zo samotných združení niektoré snáď ani vôbec neschvaľujú extrémne závery, 

ku ktorým by malo logicky dôjsť, ktoré nutne vyplývajú zo spoločných zásad, keby ich hanebnosť sama 

neodstrašovala svojim hnusom. A opäť miestne a časové okolnosti nútia niektoré združenia, aby si stanovili 

rozumnejšie ciele, než by si samé priali alebo aké iné združenia sledujú. A predsa sa preto nemajú pokladať 

za cudzie slobodomurárskej sekte, pretože tú nemožno ani tak posudzovať podľa činov a vykonaných 

skutočností, ako podľa ideového základu.  

Naturalizmus v slobodomurárskej praxi. 

12. Jadrom učenia naturalistov je, ako už samotný názov dostatočne naznačuje, že ľudská prirodzenosť a 

ľudský rozum majú byť učiteľom a zvrchovaným pánom vo všetkých záležitostiach. Podľa toho sa buď 

pramálo starajú o svoje povinnosti voči Bohu, alebo ich podvracajú neurčitými a bludnými názormi. Úplne 

potierajú Božie zjavenie, neuznávajú žiadne náboženské dogmy, žiadnu pravdu, ktorú by neobsiahla ľudská 

chápavosť, žiadneho učiteľa, ktorému by sa patrilo veriť pre vážnosť jeho úradu. Keďže je potom 

jedinečnou a len katolíckej Cirkvi vyhradenou úlohou, plne obsiahnuť a pre spásu ľudí neporušene uchovať 

učenie od Boha prijaté i vážnosť Učiteľského úradu s ostatnými nadprirodzenými prostriedkami, preto sa 

proti nej obracia najväčší hnev a nápor protivníkov.  

13. Všimnime si teraz, ako si počína slobodomurárska sekta v náboženskej oblasti obzvlášť tam, kde môže 

konať podľa seba a vôbec uvážme, či sa - ako sa zdá - v praxi dôsledne nezasadzuje za uplatňovanie zásad 

naturalistov. Evidentne sa vynakladá dlhé a húževnaté úsilie, aby učiteľský úrad Cirkvi v občianskej 

spoločnosti nič neznamenal, aby nič neznamenala vážnosť Cirkvi, a preto všeobecne hlásajú a bojujú za to, 

aby bolo náboženstvo a štát úplne oddelené. Tým vytláčajú zo zákonodarstva a štátnej správy veľmi 

blahodarný vplyv katolíckeho náboženstva. A v dôsledku toho sa domnievajú, že štáty majú byť vedené 

úplne bez zreteľa na zriadenie a príkazy Cirkvi.  

14. Ani si nepomyslia, ani nedbajú na Cirkev, najlepšiu vodkyňu, kým proti nej nepriateľsky nevystúpia a 

nepoškodia ju svojou násilnosťou. Podľa nich je dovolené beztrestne napadnúť samotné základy 

katolíckeho náboženstva slovom, perom aj vyučovaním. Nešetria sa práva Cirkvi a siaha sa na výsady, 

ktorými bola Bohom obdarená. Ponecháva sa jej čo najmenšia sloboda konania, a to cez zákony, ktoré 

zdanlivo nevytvárajú dojem, že by ju príliš znásilňovali, ktoré však boli len preto vydané, aby obmedzovali 

jej slobodu. Taktiež vidíme, že na kňazstvo doliehajú mimoriadne a ťažké zákony, aby početne klesalo a bolo 

zbavené všetkých prostriedkov, zvyšky cirkevného imania podliehajú veľmi prísnej viazanosti a sú vydané 

ľubovôli štátnych úradníkov, rehoľné pospolitosti boli zrušené a rozptýlené.  

Boj proti pápežstvu. 

15. Popravde už dlho zúri boj proti Apoštolskej stolici a rímskemu pápežovi. Najskôr ho síce zbavili, pod 

predstieranými zámienkami iba svetskej vlády, záštity jeho slobody a práva, čoskoro však bol zahnaný do 

postavenia nespravodlivého a zároveň neznesiteľného, lebo mu boli zo všetkých strán spôsobované 

ťažkosti, a to v dnešnej dobe dospelo tak ďaleko, že stúpenci týchto siekt už otvorene vyhlasujú to, čo bolo 

dlho predmetom ich tajných rokovaní, že sa totiž má odstrániť posvätná moc pápežov a od koreňa vyvrátiť 

samotné pápežstvo, ktoré je zriadením Božím. A aj keby nebolo iných dôkazov, dosť pre to naznačuje 

svedectvo ľudí zasvätených, z ktorých väčšina často krát, ako už skôr tak aj opätovne nedávno vyhlásila za 
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skutočný cieľ slobodomurárstva, že s nezmieriteľnými prejavmi nepriateľstva čo najtvrdšie postihujú 

všetko katolícke a že neskončia skôr, kým neuvidia v troskách všetko, čo rímski pápeži ustanovili na poli 

náboženskom. 

Slobodomurárska taktika. 

16. Ak tým, ktorí sú prijatí ako členovia, nie je nariaďované odmietnuť akýmikoľvek slovami katolícke 

učenie, tak to nielen že neodporuje slobodomurárskym zámerom, ale naopak im skôr slúži. Predovšetkým 

touto taktikou ľahko oklamú jednoduchých a neobozretných ľudí a nechávajú otvorené dvere pre vstup 

oveľa väčšieho počtu ďalších. A ďalej tým, že prijímajú do svojich radov príslušníkov všetkých možných 

náboženstiev, dosahujú v praxi to, že im vštiepia ten veľký blud dnešnej doby, že nie je potrebné sa zaujímať 

o náboženstvo a že medzi náboženstvami niet rozdielu. Tento postup je zaiste myslený s cieľom zániku 

všetkých náboženstiev, predovšetkým katolíckeho, ktoré nemožno bez vrcholného bezprávia porovnávať 

so všetkými ostatnými, pretože jediné zo všetkých je pravé.  

Popieranie nadprirodzených právd. 

17. Naturalisti idú však ešte ďalej. Keď sa v zásadných veciach dali na nesprávnu cestu, nezadržateľne 

upadajú do krajnosti, či už pre slabosť ľudskej prirodzenosti, alebo z dopustenia Boha, postihujúceho 

spravodlivými trestami ich pýchu. Tým sa stáva, že nemajú jasný a pevný názor o pravdách, ktoré sa dajú 

jasne pochopiť prirodzeným svetlom rozumu, ku ktorým zaiste patria tieto: Boh existuje, ľudská duša je 

úplne nezávislá od hmoty a je nesmrteľná. Avšak tým istým bludným smerom pláva slobodomurárska sekta 

a naráža na tie isté úskalia. Aj keď totiž v celku vyznávajú, že Boh existuje, predsa sami dosvedčujú, že s tým 

všetci jednotlivci úplne nesúhlasia a že nemajú v tejto veci pevný a vyhranený názor. Ostatne sa ani netaja 

tým, že práve otázka existencie Boha je u nich hlavným prameňom a dôvodom k roztržke, ba je známe, že aj 

v poslednom čase vznikol medzi nimi nemalý spor o tejto veci. V skutočnosti sekta dáva svojim zasvätencom 

úplnú voľnosť, aby mohli plným právom obhajovať svoje stanovisko, že Boh je aj že Boh nie je. A tí, ktorí 

ostro  popierajú existenciu Boha, sú bez všetkých ťažkostí "zasväcovaní" ako tí, ktorí sa domnievajú, že Boh 

síce existuje, majú však o Ňom zvrátené názory, ako to býva u panteistov, čo však nie je nič iné, než ponechať 

Božiu prirodzenosť akémusi nezmyselnému zdaniu, jej pravú existenciu však poprieť.  

18. A keď sa táto najzákladnejšia pravda vyvráti alebo sa ňou otrasie, musia nutne zakolísať tiež tie pravdy, 

k poznaniu ktorých nás vedie prirodzený poriadok, že všetko povstalo slobodným aktom vôle Boha 

Stvoriteľa, že svet je riadený Prozreteľnosťou, že ľudská duša nezaniká a že po tomto pozemskom živote 

nastane iný.  

Dôsledky naturalizmu v súkromnom a verejnom živote. 

19. Keď sa pochovajú tieto pravdy, ktoré tvoria základ prirodzeného poriadku a hlavný pilier poznania a 

životnej praxe, tu sa čoskoro prejavia následky toho v mravnom živote jedinca i spoločnosti. Prechádzame 

mlčaním nadprirodzené cnosti, ktoré bez zvláštnej Božej priazne a Božieho daru nikto nemôže 

uskutočňovať, ba ani ich dosiahnuť; je zaiste samozrejmé, že po nich nenachádzame ani stopy u tých, ktorí 

nechcú poznať a opovrhujú vykúpením ľudského pokolenia, Božou milosťou, sviatosťami a blaženosťou, 

ktoré majú dosiahnuť v nebi. Hovoríme o povinnostiach, ktoré vyplývajú z prirodzenej mravnosti. Boh totiž, 

Tvorca sveta a zároveň jeho prezieravý Vládca, cez večný zákon, prikazuje zachovávať prirodzený poriadok, 

zakazuje ho porušovať; že posledný ľudský cieľ, nesmierne povznesený nad veci ľudské, sa nachádza mimo 

dosahu pohostinnosti na tomto svete - to sú pramene, to sú zdroje celej spravodlivosti a mravnosti. Ak sa 

tieto odstránia - čo robia naturalisti rovnako ako slobodomurári - bude znemožnené poznanie toho, v čom 

spočíva znalosť dobra a zla a nebude sa o čo sa oprieť. Mravouka, ktorá je jedine prijateľná pre 

slobodomurársky svet a v ktorej chcú vychovávať dospievajúcu mládež, musí byť tá, ktorú nazývajú buď 

občianskou alebo laickou alebo slobodnou - inými slovami mravnosť, v ktorej nie je ani náznak náboženstva. 
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Ako je však táto morálka úbohá, ako jej chýba akákoľvek pevnosť a pri každom závane vášní sa kymáca, pre 

to je postačujúcou ukážkou poľutovaniahodné ovocie, ktoré sa už čiastočne ukazuje. Tam kde došlo k 

odstráneniu kresťanského poriadku a kde sa potom laická morálka celkom ujala slobodnej vlády, tam rýchlo 

berú za svoje šľachetné a neporušené mravy, pôdu získavajú hrozné a bludné názory a zo dňa na deň sa šíri 

zločinnosť. A nad tým sa bedáka a narieka. To isté nezriedka dosvedčujú aj mnohí z tých, ktorí to neradi 

priznávajú, núti ich však k tomu zrejmá pravda.  

20. Keďže je okrem toho ľudská prirodzenosť poškvrnená dedičným hriechom a teda oveľa náchylnejšia k 

neresti než ku cnosti, je úplne nutným predpokladom mravnosti držať na uzde nezriadené chúťky ducha a 

pudovú stránku podriadiť rozumovej. V tomto boji je veľmi často nutné pohŕdnuť pozemskými záujmami a 

podrobiť sa veľkým útrapám a ťažkostiam, aby rozum zvíťazil a udržal si svoju vládu. Avšak naturalisti a 

slobodomurári, nemajúc vôbec vieru v Bohom zjavené pravdy, popierajú, že otec ľudského pokolenia 

zhrešil, a preto sa domnievajú, že slobodná vôľa nie je vôbec „oslabená a naklonená k zlému.“10 Zásadne 

preháňajú skvelé vlastnosti ľudskej prirodzenosti, jedine do nej vkladajú podstatu a pravidlo spravodlivosti 

a nemôžu pochopiť, že je potrebný ustavičný boj a vrcholná vytrvalosť, aby bol zdolaný nápor a ovládnuté 

chúťky ľudskej pudovej stránky.  

Preto tiež vidíme, že ľuďom sa bežne ponúka hojnosť všetkých možných lákadiel na prebúdzanie vášní: 

denná tlač a knihy, ktorým chýba akákoľvek umiernenosť a hanba, divadelné predstavenia, vyznačujúce sa 

nehanebnosťou, námety diel cynicky čerpané podľa zásad tak zvaného realizmu, všelijaké dômyselné a 

vyumelkované prostriedky k neviazanému a rozmarnému životu, slovom všetky tie rafinovanosti, lichotiace 

túžbe po rozkoši, ktoré majú oslabiť a uspať cnosť. Takto hanebne konajú, za to však celkom dôsledne tí, 

ktorí potláčajú nádej na nebeské dobro a všetku svoju blaženosť pripútavajú k veciam pominuteľným a 

ťahajú ju ako by pod povrch zeme.  

Skaza mravov v slobodomurárskom pláne. 

Na potvrdenie toho, čo bolo povedané, môže poslúžiť skutočnosť, ktorú možno ťažšie slovami vyjadriť než 

ju pochopiť. Keďže totiž ľuďom chytráckym a prefíkaným nikto neslúži s takou otrockou povoľnosťou ako 

tí, ktorých duch je vysilený a podlomený nadvládou vášní, v slobodomurárskej sekte sa vyskytli ľudia, ktorí 

vyhlásili a navrhli, že sa majú plánovite a umelo nasadiť všetky páky, aby dav vybil svoje vášne ničím 

neobmedzenou zlobou; len týmto spôsobom budú úplne v ich moci a povoľným nástrojom ku každému 

zločinu.  

Rodina a výchova. 

21. Pokiaľ ide o rodinné spolužitie, dá sa celé učenie naturalistov vystihnúť takto: manželstvo je len akýmsi 

druhom občianskej zmluvy; právom je ho možné rozviazať so súhlasom tých, ktorí zmluvu uzavreli, moc 

nad manželským zväzkom prináleží tým, ktorí riadia štát. Pri výchove detí sa im nemá vštepovať žiadny 

pevný a vyhranený názor; to je záležitosťou každého z nich, aby si samy zvolili svoje náboženstvo. V tom sa 

však s naturalistami úplne zhodujú slobodomurári, a nielen že sa zhodujú, ale sa už dlho snažia, aby tieto 

názory prenikli do mravov a do každodenného života. V mnohých krajinách, a to aj katolíckych, je 

uzákonené, že nie je povolený žiaden sobáš okrem civilného, inde zákony umožňujú rozluky, inde sa 

vynakladá úsilie, aby to čo najskôr bolo dovolené.  A tak vývoj smeruje k tomu, aby sa zmenila podstata 

manželských zväzkov, ktoré sa majú stať neistými a vratkými spojeniami, ktoré spriahne vášeň a zase 

rozviaže, keď manželov ovládnu vrtochy.  

Sekta slobodomurárov s najväčšou jednomyselnosťou smeruje aj k tomu, aby na seba strhla výchovu 

mládeže. Cítia, že môžu ľahko podľa svojej ľubovôle ovplyvňovať poddajný a ohybný vek a tak deti usmerniť 

                                                           
10 Tridentský koncil, zasadnutie VI., De justif., c. 1. Text: "tametsi in eis (sc. Judaeis) liberum arbitrium minime 
extinctum esset, viribus licet attenuatum et inclinatum". 
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ako chcú. Preto nedovoľujú, aby na výchove a vyučovaní detí mali podiel služobníci Cirkvi, a to ani ako 

učitelia, ani ako vychovávatelia, a už na viacerých miestach dosiahli to, že výchova dospievajúcej mládeže 

úplne podlieha laikom a vo výchove mravnej vytesnili akékoľvek poučenie o tých najväčších a najsvätejších 

povinnostiach, ktoré viažu človeka k Bohu.  

Rovnosť a sloboda - slobodomurárske heslo. 

22. Nasledujú zásady politickej vedy. V tomto odbore naturalisti tvrdia, že všetci ľudia sú rovnoprávni a že 

ich postavenie je po všetkých stránkach úplne rovnaké. Každý jedinec je svojou prirodzenosťou slobodný, 

nikto nemá právo druhému rozkazovať; chcieť potom, aby ľudia boli poslušní akejkoľvek autorite, keď 

vychádza odinakiaľ než od nich samotných, znamená ich znásilňovať. Ľud je teda zvrchovaným pánom: 

vládnuť možno len s poverením alebo súhlasom ľudu, takže je zaiste dovolené zbaviť vládcov ich hodností 

aj proti ich vôli. Zdrojom týchto občianskych práv je buď ľud alebo vládna moc v štáte, a to len taká, ktorá 

zodpovedá moderným predstavám. Okrem toho je žiaduce, aby štát bol bez Boha; niet dôvodu, prečo by sa 

pri rôznych formách náboženstiev dávala prednosť jednému pred druhými - všetky musia byť postavené 

na rovnakú úroveň.  

23. Potom je jasnejšie, ako by to bolo potrebné dokazovať, že tieto náuky nachádzajú rovnaké zaľúbenie u 

slobodomurárov a že podľa ich obrazu a vzoru chcú utvárať štáty. Veď sa už dlho usilujú o to všetkými 

silami a prostriedkami, a práve tým razia cestu omnoho radikálnejším sektárom, ktorí z toho vyvodzujú ešte 

horšie závery a vymýšľajú si majetkové vyrovnanie a po odstránení stavovských a majetkových rozdielov 

aj spoločné užívanie všetkých hmotných statkov.  

Stručné odmietnutie slobodomurárskych zásad. 

24. Z toho, čo sme v hrubých rysoch objasnili, dostatočne vyplýva, čím vlastne je slobodomurárska sekta a 

akými cestami sa uberá.  Hlavné slobodomurárske dogmy sú v tak veľkom rozpore s rozumom a logikou, že 

nemôže byť nič zvrátenejšieho. Chcieť zo sveta zniesť náboženstvo a Cirkev, ktorú Boh sám založil a ktorej 

večnosť zabezpečuje svojou ochranou, chcieť po osemnástich storočiach znovu privolať pohanské mravy a 

zriadenie, to je znamenie veľkorysej hlúposti a nanajvýš opovážlivej bezbožnosti.  A nie je ani menej strašné 

ani ľahšie znesiteľné to, že sa odmietajú dobrodenia, ktoré Ježiš Kristus získal svoju dobrotou nielen 

jednotlivým ľuďom, ale aj rodinnej a občianskej spoločnosti, dobrodenia, ktoré sú aj podľa úsudku 

samotných nepriateľov kresťanstva veľmi veľké. V tomto šialenom a ohavnom úsilí sa dá takmer rozpoznať 

ona nezmieriteľná nenávisť a pomstychtivosť, ktorou Satan planie proti Ježišovi Kristovi. Podobný je aj 

druhý cieľ slobodomurárov, ktorí sa horlivo pokúšajú vyvrátiť hlavné základy spravodlivosti a mravnosti, 

a ponúkajú sa za pomocníkov tým, ktorí ako hovädá chcú, aby bolo dovolené, čokoľvek sa im zapáči, čo nie 

je nič iné ako hnať ľudské pokolenie k potupnej a nečestnej záhube.  

Istotne tieto nebezpečenstvá zväčšujú zlo, ktoré podľa plánu má postihnúť ako rodinné tak občianske 

spolužitie. Ako sme už inde objasnili, podľa súhlasného názoru takmer všetkých náboženstiev a všetkých 

čias, existuje v manželstve11 čosi posvätného a záväzného; Boží zákon potom ustanovuje, že manželstvo je 

nerozlučiteľné. Keby bolo pripravené o svoj posvätný charakter, keby ho bolo dovolené rozlúčiť, potom 

nutne bude rodina vydaná napospas neistote a zmätkom, ženy budú zbavené svojej dôstojnosti a o deti a 

ich potreby nebude spoľahlivo postarané. Ak štát nevenuje žiadnu starostlivosť náboženstvu a pri 

usporiadaní štátnej správy neberie vôbec ohľad na Boha, ako keby vôbec neexistoval, potom je to 

zaslepenosť, o akej nebolo počuť ani u pohanov, lebo v ich zmýšľaní a cítení tak pevne tkvela predstava 
nielen o bohoch, ale boli do tej miery presvedčení o potrebe verejného kultu, že sa domnievali, že ľahšie je 

možné nájsť mesto bez pôdy ako bez boha. Veď pospolitosť ľudského pokolenia, ku ktorej svojou 

prirodzenosťou tiahneme, bola ustanovená Bohom, pôvodcom ľudskej prirodzenosti. Od Neho potom ako 

                                                           
11 Arcanum, no. 81. 
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od svojho Počiatku a Zdroja prýšti mohutný prameň nespočetných dobier, ktorými príroda oplýva. Preto 

sme ako jednotlivci hlasom samotnej prirodzenosti nabádaní, Boha zbožne a sväto ctiť, lebo sme od Neho 

dostali život a dobrá, ktoré sú životu dávané do vienka a rovnaký dôvod ctiť Ho majú národy i štáty. Preto 

je jasné, že tí, ktorí chcú občiansku spoločnosť zbaviť každej náboženskej povinnosti, si počínajú nielen 

nespravodlivo, ale aj nerozumne. 

25. Pretože ľudia sa rodia, aby sa z Božej vôle združovali do občianskej pospolitosti, je aj vládna moc tak 

nevyhnutným putom občianskeho spojenia, že sa nutne musí rozpadnúť, ak sa toto puto odstráni. V 

dôsledku toho je vládna autorita odvodená od toho istého Pôvodcu, ktorý splodil spoločnosť. Z toho potom 

logicky vyplýva, že vládca je služobníkom Božím, nech ním je ktokoľvek. Preto, ak to vyžaduje cieľ a 

prirodzená povaha ľudskej spoločnosti, patrí sa počúvať spravodlivé príkazy zákonitej moci, nie inak než 

velebnosťou Boha, Vládcu vesmíru. Je najväčším omylom tvrdenie, že to záleží na vôli ľudu a že sa môže 

vypovedať poslušnosť, kedykoľvek sa to ľudu zachce.  

26. Podobne nikto nepochybuje, že všetci ľudia sú si navzájom rovní, ak prihliadneme k spoločnému pôvodu 

a prirodzenosti, k poslednému cieľu, ktorý je každému človeku vytýčený, k právam a povinnostiam, ktoré z 
toho prirodzene vyplývajú. Keďže však nemôžu mať všetci rovnaké vlohy a vzájomne sa líšia ako duševnými 

schopnosťami, tak telesnými silami a ohromne sa líšia mravmi, vôľou a povahovými črtami, preto nič tak 

neodporuje rozumu, ako chcieť všetko bez rozdielu zahrnúť v jedno a do dôsledku uskutočnenú rovnosť 

zaviesť do života politického zriadenia. Ako sa dokonale utvorené ľudské telo skladá zo skĺbenia a spojenia 

údov, ktoré sa líšia svojím tvarom i funkciou, ako sú zosúladené na svojom mieste, vytvárajú krásny a silný 

celok, preukazujúc potrebné služby, tak aj v štáte vykazujú jedinci, ktorí ho tvoria, takmer neobmedzenú 

rôznorodosť. Keby potom títo jednotlivci boli považovaní za rovných a každý by mohol konať podľa svojej 

ľubovôle, nebude nič hroznejšieho než taký štát. Naopak, ak sa ponechá rozloženie stupňov dôstojnosti, 

záujmov a zručností a ak jednotlivci pracujú podľa svojich schopností pre spoločné dobro, budú poskytovať 

obraz štátu, ktorý je dobre usporiadaný a zodpovedá prirodzenému poriadku.  

27. Nakoniec v dôsledku buričských bludov, o ktorých sme sa zmienili, sa musia štáty obávať najväčších 

hrozieb, lebo po odstránení bázne pred Bohom, úcty k zákonom Božím, po pohŕdaní vážnosťou vládcov, 

keď sa dovoľuje a schvaľuje svojvôľa povstania, keď vášne davu sú vybičované ku svojvôli a jedinou uzdou 

je strach pred trestom, tu nutne musí prísť k všeobecnej revolúcii a k rozvráteniu existujúceho poriadku. A 

práve tento revolučný prevrat premyslene plánujú a otvorene vyhlasujú socialistické a komunistické strany 

a nech slobodomurárska sekta nehovorí, že počiny socialistov a komunistov sú jej cudzie, lebo jednak príliš 

praje ich zámerom a jednak stojí s nimi na tej istej názorovej základni. A hoci sa všade nesiaha k 

najradikálnejším pokusom, nesmie sa to pričítať ani učeniu sektárov, ani ich vôli, ale pôsobeniu svetla 

Bohom zjaveného náboženstva, ktoré nemožno uhasiť a tiež zdravšej časti ľudstva, ktoré odmieta otroctvo 

tajných spoločností a statočne čelí ich bláznivým pokusom. 

Slobodomurári pri práci 

28. Kiež by všetci posudzovali strom podľa ovocia a spoznali semeno a pôvod ziel, ktoré na nás doliehajú a 

nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia. Máme čo robiť s nepriateľom prefíkaným a ľstivým, ktorý lichotí sluchu 

národov a vládcov a jedných aj druhých nachytal populárnymi frázami a pochlebovaním. Tým, že sa 

slobodomurári predstieraním priateľstva votreli do priazne vladárov, sledovali ten cieľ, aby práve ich 

získali za silných spojencov a pomocníkov na potlačenie katolicizmu. Aby si ich úplne osedlali, vytrvalo 

ohovárali Cirkev, že zo žiarlivosti zvádza s vladármi boj o kráľovskú moc a práva. Keď sa o tejto taktike 

ubezpečili a nadobudli odvahu, začali získavať ohromnú moc v štátnej správe, neustále boli pripravení 

otriasať základmi krajiny a zvrhávať hlavy štátov, nepravdivo ich obviňovať a vypovedať, kedykoľvek sa 

zdalo, že si pri výkone vlády počínajú inak, než je slobodomurárskym prianím.  
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Nie inak si vysmievaním robia posmech z národov. Na plné ústa rozhlasujú frázy o všeobecnej slobode a 

blahobyte, národ zaslepili tvrdením, že vraj Cirkev a vladári sú hlavnou prekážkou, aby sa ľud povzniesol z 

nespravodlivého otroctva a núdze. Svojím novátorstvom uviedli ľud do varu a prebudili u neho smäd po 

zvrhnutí jednej i druhej moci. Avšak skôr sa iba čaká a dúfa v budúci blahobyt, než aby bol uskutočnený. 

Naopak, ľud je ešte viac ujarmovaný a nútený odrieknuť si aj to uľahčenie v biede, ktorého by sa mu ľahko 

a v hojnej miere mohlo dostať, keby jeho pomery boli upravené podľa kresťanského zriadenia. Čokoľvek 

však ľudia podnikajú proti Božiemu poriadku, ktorý bol prozreteľnosťou ustanovený, žne za to ich pýcha 

taký trest, že na biedny a len na oko skvelý osud, narážajú práve tam, kde vo svojej nerozvážnosti očakávali 

osud šťastný, zodpovedajúci ich prianiam.  

Cirkev, vládcovia a dobro ľudu 

29. Cirkev potom s najväčším dôrazom prikazuje ľuďom, aby poslúchali Boha, najvyššieho Vládcu nad 

všetkým. Krivdilo by sa jej teda a bolo by zlým názorom, že buď žiarli na svetskú moc, alebo že si čiastočne 

privlastňuje moc vládcov. Cirkev naopak v plnom rozsahu ukladá ako povinnosť a zaväzuje vo svedomí 

dávať svetskej moci to, čo je spravodlivé jej dávať. Tým, že vládna moc sa odvodzuje od samého Boha, sa 
veľmi prispieva k dôstojnosti svetskej moci a nemálo jej to pomáha pri získavaní úcty a blahovôle občanov. 

Cirkev tiež ako priateľka mieru a živiteľka svornosti zahŕňa všetkých materskou láskou. Dbá jedine o to, 

aby bola ľuďom nápomocná a preto učí spájať spravodlivosť so zhovievavosťou, vládu so spravodlivosťou 

a zákony s umiernenosťou - nikoho právo sa nesmie porušovať, musí sa pracovať na udržaní poriadku a 

pokoja v štáte, súkromnou i verejnou starostlivosťou sa musí uľahčovať v biede, a to v najvyššej možnej 

miere. Ale práve preto sa domnievajú alebo - aby sme použili slová Augustínove - chcú, aby sa ľudia 

domnievali, že kresťanské učenie nie je zlučiteľné s dobrom štátu, pretože nehodlajú vybudovať štát na 

pevných základoch cností, ale na beztrestnosti nerestí. Na základe tohto objasnenia by bolo predovšetkým 

v zhode s politickou prezieravosťou a nutné pre záchranu celku, aby sa vládcovia a národy nespájali so 

slobodomurármi, ale aby sa spojili s Cirkvou k odrážaniu slobodomurárskych útokov. 

Odsúdenie slobodomurárstva 

30. Nech sa toto tak ťažké a príliš rozšírené zlo bude akokoľvek vyvíjať, je Našou povinnosťou, ctihodní 

bratia, plne sa venovať hľadaniu lieku. Keďže zaiste chápeme, že najpevnejšia nádej spočíva v sile Bohom 

zjaveného náboženstva - slobodomurári ho tým viac nenávidia, čím väčší strach z neho majú - preto 

pokladáme za najdôležitejšie použiť tento najzdravší zdroj ako pomocníka proti spoločnému nepriateľovi. 

My preto uznávame platnosť všetkých i jednotlivých opatrení a potvrdzujeme svojou Apoštolskou 

autoritou, čokoľvek Naši predchodcovia rímski pápeži ustanovili, aby čelili konaniu a pokusom 

slobodomurárskym. Taktiež potvrdzujeme všetko, čo pod trestom zakázali, buď aby odradili veriacich od 

vstupu do takýchto spoločností alebo ich prinútili z nich vystúpiť. A pri tom určite najviac spoliehame na 

dobrú vôľu kresťanov a prosíme každého z nich v mene vlastnej spásy a žiadame, aby sa považovali viazaní 

vo svojom svedomí, že sa ani v najmenšom neodchýlia od toho, čo v tejto veci Apoštolská stolica nariadila.  

Výzva k biskupom 

31. Vás potom, ctihodní bratia, čo najdôraznejšie žiadame, aby ste s nami spolupracovali a usilovne sa snažili 

vyhubiť túto morovú nákazu. Musíme hájiť slávu Božiu a spásu duší; ak v boji budete mať tieto dve veci 

pred očami, nebude vám chýbať odvaha, nebude sa vám nedostávať statočnosti. Je vecou vašej prezieravosti 

posúdiť, ktorými prostriedkami by sa najlepšie dali zdolať prekážky a ťažkosti. 

Zoznámiť ľud so slobodomurárstvom 

Keďže však autorita spojená s naším úradom nám ukladá povinnosť, aby sme vám sami načrtli nejaký 

postup pri konaní, vytýčme si toto:  
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Za prvé zo všetkého najskôr je potrebné strhnúť slobodomurárom masku a ukázať im ich vlastnú tvár. Ďalej 

je potrebné, aby ste poučovali ľud svojimi rečami a pastierskymi listami zaoberajúcimi sa touto témou, aké 

úskoky používajú tieto spoločnosti, aby zvádzali ľudí a vábili ich do svojich radov, aké zvrátené názory majú 

a ako hanebne konajú. A ako to už viackrát potvrdili Naši predchodcovia, nech si nikto nemyslí, že sa smie z 

akéhokoľvek dôvodu stať členom slobodomurárskej sekty, ak má pre neho katolícka viera a vlastná spása 

takú cenu, akú má mať. Nech nikoho neoklame pokrytecká počestnosť - niekomu sa totiž môže zdať, že 

slobodomurári nepožadujú nič, čo by bolo v rozpore so sviatosťou náboženstva a mravov, pretože však celá 

ideológia a účel sekty sú úplne nerestné („Natura sceleris“ t.j. „Svojou podstatou zločin“  pozn. prekl.) je 

správne, že nie je dovolené stať sa slobodomurárom alebo ich akokoľvek podporovať.  

Náboženské vzdelávanie 

32. Za druhé je potrebné neprestajnými kázňami a povzbudzovaním získať ľud pre horlivé vzdelávanie sa 

v náboženstve a k tomu cieľu vrelo odporúčame, aby sa aktuálnymi spismi a prednáškami vysvetľovali 

základy tých náuk, na ktorých spočíva kresťanská filozofia. Účelom toho je liečiť vzdelávaním chorobné 

názory a opevniť ľudskú myseľ proti mnohotvárnym podobám bludov a rôznym lákadlám nerestí, a to 
najmä teraz, kedy bezuzdnosť písania ide ruka v ruke s nenásytnou dychtivosťou po poučení. Je to zaiste 

náročná úloha.  

33. Veľká je to práca; ale v nej bude duchovenstvo zdieľať vašu prácu, ak bude prostredníctvom vašej 

starostlivosti vybavené tým, že sa naučí viesť disciplinovaný život a bude riadne vedecky vzdelané. 

Spolupráca laikov 

Popravde však vec tak krásna a tak ťažká vyžaduje spolupôsobenie činorodých laikov, ktorí v sebe spájajú 

lásku k náboženstvu a k vlasti a sú dobrej povesti a dobrého vzdelania. Až spojíte úsilie kňazov a laikov, 

pričinia sa, ctihodní bratia, aby ľudia získavali hlbokú znalosť Cirkvi a zamilovali si ju; veď čím lepšie ju 

budú poznať a čím viac ju budú milovať, tým viac si znechutia tajné spoločnosti a budú sa ich vystríhať.  

Tretí rád svätého Františka 

34. Preto tiež nie bezdôvodne sa ujímame tejto vhodnej príležitosti a opäť pripomíname, čo sme už inde 

vyložili, aby ste horlivo šírili a dožičili ochranu Tretiemu rádu sv. Františka, ktorého stanovy sme nedávno 

s prezieravou miernosťou upravili, pretože celým účelom poriadku, ako bol stanovený jej zakladateľom, je 

pozývať ľudí k napodobňovaniu Ježiša Krista, k láske k Cirkvi, k praktizovaniu všetkých kresťanských 

cností, a preto môže preukázať veľké služby pri potláčaní nákazy najhorších siekt. Nech teda deň odo dňa 

mohutnie toto sväté združenie, od ktorého možno medzi inými plodmi očakávať to skvelé ovocie, že ľudský 

duch sa dá získať pre slobodu, bratstvo a právnu rovnosť, nie pre slobodomurármi nezmyselne vymyslené 

heslá, ale pre takú rovnosť a bratstvo, aké Ježiš Kristus zjednal ľudskému pokoleniu a ako ich uskutočnil sv. 

František.  

Hovoríme o slobode Božích detí, ktorá nás oslobodzuje od služby Satanovi a vášňam, najnešľachetnejším to 

pánom; hovoríme o takom bratstve, ktorého pôvod spočíva v Bohu, spoločnom Stvoriteľovi a Otcovi 

všetkých, hovoríme o rovnosti, stojacej na stĺpoch spravodlivosti a lásky, ktorá neodstraňuje všetky 

rozdiely, ale z rozmanitosti života, služieb a záľub vytvára onen podivuhodný a takmer harmonický súlad, 

ktorý svojou prirodzenou povahou smeruje k úžitku a dôstojnosti občianskeho spolužitia.  

Nové robotnícke odborárstvo podľa starých vzorov 

35. Na treťom mieste stojí ono múdre zriadenie predkov, od ktorého sa počas doby upustilo, ktoré však 

môže slúžiť za vzor pre vytváranie niečoho podobného v súčasnosti. Myslíme tým cechy (stavy) čiže 

združenia remeselníkov, ktoré by pod záštitou náboženstva zároveň obhajovali aj hmotné záujmy a bdeli 

nad mravnou úrovňou robotníctva. A ak ich naši predkovia podrobili skúške a po storočných skúsenostiach 
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došli k názoru, že sa osvedčujú a sú užitočné, dospeje k tomu snáď aj naša doba, pretože majú osobitný 

význam pri podlomení sektárskych síl. Tí, ktorí sa namáhajú a chudobný živoria, nielen že sú už pre svoje 

postavenie jediní zo všetkých hodní najväčšej lásky a útechy, ale sú tiež najviac vydaní napospas zvodcom, 

uchyľujúcim sa ku ľsti a podvodu. Preto je potrebné ich podporovať s čo najväčšou láskavosťou a pozývať 

ich do počestných združení, aby neboli priťahovaní do zlých. Preto by sme si veľmi priali, aby pre blaho 

ľudu boli tieto cechy prispôsobené dobe a obnovené pod vedením a záštitou biskupov. Máme potom nemalú 

radosť z toho, že už na viacerých miestach boli ustanovené takéto združenia a rovnako aj zväzy 

zamestnávateľov; obe tieto združenia si stanovili za cieľ pomáhať počestnej triede proletárov, podporovať 

a chrániť ich deti a rodiny a udržiavať v nich popri mravnej neporušenosti i lásku k nábožnosti a znalosť 

náboženských právd. 

Kresťanská charita 

V tejto súvislosti nechceme nespomenúť tú spoločnosť, ktorá dáva tak viditeľný a žiarivý príklad a je tak 

preslávená svojimi zásluhami o úbohých ľudí. Ide o spoločnosť, pomenovanú podľa svojho zakladateľa sv. 

Vincenta z Pauly, ktorej dielo a cieľ sú dobre známe. V tom totiž spočíva celá jej činnosť, že sama od seba 
vychádza v ústrety ťažko skúšaným úbohým ľuďom a robí to s obdivuhodným dôvtipom a skromnosťou, 

lebo čím chce byť skromnosť menej nápadná, tým je lepším vyjadrením kresťanskej lásky k blížnemu, tým 

viac prispieva k uľahčeniu ľudských bied.  

Výchova mládeže 

36. Po štvrté potom, aby sme dosiahli ľahšie svoj cieľ, zverujeme Vašej svedomitej bdelosti ešte viac mládež, 

ktorá je nádejou ľudskej spoločnosti. Výchove mládeže venujte najväčšiu časť svojich starostí a nemyslite 

si, že akákoľvek ostražitosť je dosť veľká, aby nebolo potrebné vyvinúť ešte väčšiu preto, aby dospievajúca 

mládež bola ochránená pred tými školami a učiteľmi, pri ktorých máte obavu pred morovým dychom siekt. 

Podľa Vášho príkladu nech pri vštepovaní prikázaní viery vynaložia rodičia, duchovní vodcovia a farári 

úsilie, aby vhodným spôsobom dôrazne upozornili deti a chovancov na hanebnú povahu takých spoločností 

a aby ich včas naučili odolávať ľstivej a mnohotvárnej taktike, ku ktorej sa spravidla propagátori siekt 

uchyľujú, aby tak chytili ľudí do svojich sietí, ba nebudú si počínať nevhodne ani tí, ktorí riadne pripravujú 

deti k prvému svätému prijímaniu, ak prinútia každé dieťa, aby sa rozhodlo a zaviazalo, že bez vedomia 

rodičov a bez rady farára alebo spovedníka nikdy nevstúpi do žiadneho spolku.  

Posledné odporúčanie: modlitba a činnosť 

37. Zaiste plne chápeme, že naša spoločná práca pri vytrhávaní zhubnej buriny na poli Pána nebude 

korunovaná úspechom, ak nám dobrotivo nepomôže pri našom namáhaní nebeský Hospodár vinice. Je 

preto nutné vyprosovať si čo najúpenlivejšie a najúzkostlivejšie Jeho pomoc a prispenie, také veľké, ako si 

vyžaduje vážne nebezpečenstvo a veľká tieseň. Slobodomurárska sekta posilnená svojimi úspechmi drzo 

zdvíha hlavu a ako sa zdá, nebude vôbec klásť medze svojej zarytosti. Všetci jej straníci sú spätí akousi 

tajnou dohodou a spoločnými tajnými cieľmi, preukazujú si vzájomne služby a jedni povzbudzujú druhých 

v odvahe k páchaniu zla. Tak rozhodný útok si vyžaduje rovnako rozhodnú odvahu; nuž potrebné je to, aby 

sa aj všetci dobrí združili v čo najširšom spoločenstve a to ako činu, tak modlitby. Od nich teda žiadame, aby 

sa proti postupujúcej sile siekt postavili svorne do zovretého šíku a ani o piaď neustúpili a tiež nech úpenlivo 

vzťahujú svoje ruky k Bohu v modlitbe a od Neho nech sa dožadujú, aby kresťanstvo kvitlo a vzmáhalo sa, 

Cirkev nech si vydobyje potrebnú slobodu, zblúdilí kiež sa vrátia na cestu spásy a nech už raz bludy ustúpia 
z cesty pravde a následne neresti potom nech urobia miesto cnosti. Za svoju pomocníčku a prostrednicu 

majme Pannu Máriu, Matku Božiu, aby Tá, ktorá už od svojho Počatia premohla Satana, ukázala svoju moc 

nad nesvätými sektami, pri ktorých sa s neskrotnou vierolomnosťou a pokrytectvom tak viditeľne oživuje 

onen diabolský duch spupnosti. Dovolávame sa pomoci kniežaťa vojska nebeského sv. Michaela, víťaza nad 

mocou pekla a tiež sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Panny, blahodarného patróna katolíckej Cirkvi v nebi, 
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apoštolov Petra a Pavla, veľkých rozsievačov kresťanskej viery a jej nepremožiteľných ochrancov. Pod ich 

ochranu a vo vytrvalosť spoločných modlitieb skladáme dôveru, že Boh náležite a dobrotivo prispeje na 

pomoc ľudskému pokoleniu, uvrhnutému do toľkého nebezpečenstva.  

38. Ako záruku nebeských dobier a Našej blahovôli, udeľujeme Vám, ctihodní bratia, kléru a všetkému ľudu, 

zverenému Vašej ochrane, s vrúcnou láskou Naše apoštolské požehnanie.  

Dané v Ríme u sv. Petra 20. apríla 1884, siedmeho roku Nášho pontifikátu. 
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