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Všetkým patriarchom, primasom, arcibiskupom a biskupom. Ctihodní bratia, pozdravujeme Vás a 

odovzdávame Vám naše apoštolské požehnanie. 

Po mnoho uplynulých rokov sme sa s Vami, ctihodní bratia, usilovali venovať naše najlepšie sily 

nášmu biskupskému úradu - úradu plnému práce a starostí. Snažili sme sa kŕmiť tých, ktorí sa zaviazali k 

našej starostlivosti, na horách Izraela, pri jeho potokoch a na najbohatších pastvinách. Náš predchodca 

Gregor XVI., ktorého slávne činy sú v Cirkevných dokumentoch zaznamenané zlatými písmenami, zostane 

v pamäti a bude obdivovaný budúcimi generáciami. Teraz však, po jeho smrti, sme boli vďaka tajomnému 

plánu Božej prozreteľnosti povýšený k najvyššiemu pontifikátu. Neplánovali sme to, ani sme to neočakávali. 

Našou reakciou je naozaj veľké znepokojenie a úzkosť. Pretože ak sa bremeno apoštolskej služby vždy 

oprávnene považuje za nesmierne ťažké a ohrozené nebezpečenstvami, treba sa ho obávať najmä v tých 

časoch, ktoré sú pre kresťanské spoločenstvo také kritické.   

2. Sme si dobre vedomí svojej slabosti. Takže keď uvažujeme o najvážnejších povinnostiach 

najvyššieho apoštolátu, najmä v období veľkej nestability, jednoducho by sme upadli do veľkého smútku, 

keby sme všetku svoju nádej nevložili do Boha, ktorý je naším Spasiteľom. Lebo On nikdy neopustí tých, 

ktorí v Neho dúfajú. Znova a znova, aby demonštroval, čo môže dosiahnuť jeho moc, používa slabé nástroje 

na vládnutie vo svojej Cirkvi; takto si všetci ľudia môžu čoraz viac uvedomovať, že to je sám Boh, kto vládne 

a chráni svojou Cirkev úžasnou prozreteľnosťou. Veľmi nás podporuje aj utešujúca úvaha o tom, že máme 

Vás, ctihodní bratia, ako našich pomocníkov a spoločníkov v diele záchrany duší. A keďže ste boli povolaní 

zdieľať časť našej starostlivosti, usilujete sa napĺňať svoju službu s pozornosťou a horlivosťou a bojovať 

dobrý boj.  

3. Z tohto dôvodu, akonáhle sme boli, napriek našej nehodnosti, postavení na tento vysoký Stolec 

kniežaťa apoštolov ako predstaviteľ blahoslaveného Petra a dostali sme od samotného večného kniežaťa 

pastierov najvážnejší Bohom daný úrad kŕmenia a riadenia nielen baránkov, teda celého kresťanského 

ľudu, ale aj oviec, ktorými sú biskupi. Určite sme nemali väčšie želanie, ako osloviť Vás všetkých s hlbokým 

pocitom lásky. Preto, keďže sme teraz prevzali najvyšší pontifikát v našej lateránskej bazilike, bezodkladne 

Vám posielame tento list v súlade so zaužívanou praxou našich predchodcov. Jeho účelom je naliehať na 

Vás, aby ste boli dozorcami nad stádom zvereným do Vašej starostlivosti  a strážili ho s najväčšou možnou 

horlivosťou, bdelosťou a úsilím a aby ste pred domom Izraela postavili ochranný múr. Robte to, keď s 

biskupskou silou a neoblomnosťou bojujete ako dobrí vojaci Krista Ježiša proti nenávistnému nepriateľovi 

ľudskej rasy. 

4. Každý z Vás, ctihodní bratia, dobre vie, akú tvrdú a desivú vojnu proti celému katolíckemu 

spoločenstvu rozpútali v dnešnej dobe ľudia spojení hanebným zväzkom, ktorí neznášajú zdravú náuku a 

pohŕdajúc pravdou, snažia sa vyhrabávať z temnoty každého druhu príšerné výmysly, zo všetkých síl ich 

vŕšiť, šíriť a rozsievať medzi ľudom. Chytá nás zdesenie a najhlbšia bolesť, keď myslíme na všetky tie 

obludné omyly, najrôznejšie zhubné spôsoby a úskoky, ktoré títo nepriatelia pravdy a svetla a 

najvychytralejší zvodcovia používajú, aby v dušiach zahasili lásku ku zbožnosti, spravodlivosti a poctivosti, 

aby skazili mravy, uviedli do zmätku všetky Božie i ľudské zákony, podkopali katolícke náboženstvo a 

svetskú spoločnosť a otriasli nimi tak, že ak by to bolo vôbec možné, aby ich úplne vyvrátili. Viete predsa, 

ctihodní bratia, že títo najhorší nepriatelia kresťanského mena, vedení akýmsi poľutovaniahodným slepým 

záchvatom bezbožnosti, zachádzajú vo zmätených názoroch tak ďaleko, že vo svojej neslýchanej 

opovážlivosti „otvorili tlamu, aby sa rúhali Bohu“1. Nehanbia sa otvorene hlásať, že sväté tajomstvá nášho 

                                                           
1 Zjav. 13, 6 
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náboženstva sú ľudskými vynálezmi, že učenie katolíckej Cirkvi sa prieči dobru a prospechu ľudskej 

spoločnosti, a neboja sa popierať ani Božstvo samého Krista. 

5. Aby ľahšie zviedli ľud k svojim omylom a oklamali najmä nerozvážnych a neskúsených, 

predstierajú, že oni jediní poznajú cestu k prosperite. Neváhajú si prisvojovať označenie „filozofov“, akoby 

filozofia, ktorá sa celá sústreďuje na skúmanie prirodzenej pravdy, mala odmietať to, čo najvyšší a 

najláskavejší Stvoriteľ prirodzenosti, sám Boh, ráčil vo svojej jedinečnej dobrote a milosrdenstve zjaviť 

ľuďom, aby dosiahli šťastie a spásu. A tak sa použitím úplne klamného a nanajvýš zavádzajúceho 

presviedčania neprestajne snažia vyzdvihovať silu a vznešenosť ľudského rozumu, vynášajúc ho proti 

najsvätejšej Kristovej viere, pričom s veľkou trúfalosťou bľabocú, že táto sa protirečí ľudskému rozumu. 

6. Bezpochyby nemožno vymyslieť nič šialenejšieho, nič bezbožnejšieho, nič čo by tak odporovalo 

práve rozumu. Hoci je viera nad rozumom, tak medzi nimi nemôže dochádzať ani k najmenšiemu nesúladu 

alebo rozporu, lebo viera aj rozum majú počiatok v jednom a tom istom nemennom, najväčšom a večnom 

prameni pravdy, v Bohu. Navzájom sa tak podporujú, že skutočný rozum dokazuje, chráni a obhajuje pravdy 

viery, kým viera oslobodzuje rozum od všetkých omylov a poznaním Božských vecí ho podivuhodne 
osvecuje, posilňuje a zdokonaľuje. 

7. Ctihodní bratia, nie menšej zradnosti sa títo nepriatelia Božieho zjavenia dopúšťajú, keď pri 

chválospeve vynášajúcom ľudský pokrok chcú tento pokrok úplne neuvážene a so svätokrádežnou 

smelosťou zavádzať do katolíckeho náboženstva, ako keby nebolo dielom Božím, ale ľudským, či akýmsi 

filozofickým vynálezom, ktorý je možné ľudskými prostriedkami zdokonaľovať. V súvislosti s takýmto 

nešťastným blúznením dokonale platí, čo svojho času oprávnene vyčítal Tertulián filozofom, a to, že „tvoria 

stoické, platónske a dialektické kresťanstvo“2.  Keďže naše sväté náboženstvo nebolo vynájdené ľudským 

rozumom, ale bolo ľuďom milostivo zjavené Bohom, každý teda ľahko pochopí, že ono náboženstvo čerpá 

všetku svoju moc z autority  Boha, ktorý ho zjavil a nemôže byť nikdy odvodzované z ľudského rozumu 

alebo ním zdokonaľované. Aby však ľudský rozum v takej vážnej veci nebol oklamaný a nezblúdil, 

skutočnosť Božieho zjavenia musí dôkladne skúmať, aby nadobudol istotu, že Boh prehovoril, a Bohu 

prejavoval rozumnú poslušnosť, ako to výsostne múdro učí apoštol3.  Veď v tomto musí mať každý jasno, 

že keď hovorí Boh, treba mu bezpodmienečne veriť a že nič tak nezodpovedá rozumu ako práve to, aby 

súhlasil a pevne sa primkol k tomu, čo bolo zjavené Bohom, ktorý nemôže klamať ani byť klamaný.  

8. Ale koľko úžasných a žiarivých dôkazov je pripravených po ruke, aby najjasnejším spôsobom 

presvedčili ľudský rozum, že Kristovo náboženstvo je Božské a že „celá zásada našich doktrín je zakorenená 

Pánom nebies nad nami“4. Preto neexistuje nič jednoznačnejšie, pevnejšie alebo svätejšie ako naša viera, 

ktorá spočíva na najsilnejších základoch. Táto viera, ktorá učí pre život a smeruje k spáse, ktorá vyháňa 

všetky neresti a je plodnou matkou a ošetrovateľkou cností, bola ustanovená narodením, životom, smrťou, 

zmŕtvychvstaním, múdrosťou, zázrakmi a proroctvami Krista Ježiša, jej božským autorom a 

naplňovateľom! Táto viera, ktorá z výšky žiarila na všetky strany svetlom učenia a bola obohatená o poklady 

nebeského bohatstva, sa stala slávnou a pozoruhodnou vďaka predpovediam toľkých prorokov, lesku 

toľkých zázrakov, vytrvalosti toľkých mučeníkov a sláve toľkých svätých!  Dala najavo Kristove spásonosné 

zákony a každý deň naberala na sile, aj keď bola najkrutejšie prenasledovaná a dostala sa do celého sveta 

po zemi i po mori, od východu slnka až po jeho západ, pod jednotným znamením kríža! Klam modiel bol 

zvrhnutý a hmla omylov bola rozptýlená. Porážkou všetkých druhov nepriateľov táto viera osvietila s 

božským poznaním všetky národy, rasy a ľudí, bez ohľadu na to akí barbarskí a divokí alebo akí odlišní boli 

                                                           
2 Tertullian, de Praescript., kap. 8. 
3 Rim 13.1 
4 Sv. Ján Chryzostom, hom. 1 Izaiáš. 
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čo do charakteru, morálky, zákonov a spôsobov života. Priviedla ich pod sladké jarmo samotného Krista 

tým, že ohlasovala mier a dobrú zvesť všetkým ľuďom! 

9. Teraz určite všetky tieto udalosti žiaria takou božskou múdrosťou a silou, že každý, kto nad nimi 

uvažuje, ľahko pochopí, že kresťanská viera je dielom Božím. Ľudský rozum z týchto úžasných a istých 

dôkazov jasne vie, že pôvodcom tejto viery je Boh; preto nie je schopný pokračovať ďalej, ale mal by 

ponúknuť všetku poslušnosť tejto viere a úplne odložiť každý problém a váhanie. Ľudský rozum je 

presvedčený, že je to Boh, ktorý dal ľuďom všetko, čo viera ponúka na uverenie a správanie. 

10. Aj táto úvaha objasňuje veľkú chybu tých druhých, ktorí sa smelo odvažujú vysvetľovať a 

interpretovať Božie slová svojim vlastným úsudkom, zneužívajúc svoj rozum a zastávajú názor, že tieto 

slová sú ako ľudské dielo. Sám Boh založil živú autoritu na ustanovenie a učenie pravého a legitímneho 

významu Jeho nebeského zjavenia. Táto autorita neomylne rozhoduje o všetkých sporoch týkajúcich sa 

záležitostí viery a morálky, aby veriaci neboli vychýlení každým vetrom náuky, ktorá pramení zo zla ľudí 

nachádzajúcich sa v omyle. A táto živá neomylná autorita je aktívna iba v tej Cirkvi, ktorú postavil Kristus 

Pán na Petrovi, hlave celej Cirkvi, vodcovi a pastierovi, ktorého viera, ako sľúbil, nikdy nezanikne. Táto 
Cirkev má nepretržitú postupnosť od samotného Petra; títo legitímni pápeži sú dedičmi a obrancami 

rovnakého učenia, hodnosti, úradu a moci. A Cirkev je tam, kde je Peter5 a Peter hovorí v rímskom 

veľkňazovi6, ktorý neustále žije v jeho nástupcoch a rozhoduje7, a tým ktorí ju hľadajú, poskytuje pravdu 

viery8. Božské slová preto znamenajú to, čoho sa tento Rímsky stolec najblahoslavenejšieho Petra drží 

a čoho sa držal. 

11. Lebo táto matka a učiteľka9 všetkých cirkví si vždy zachovala celú a neporušenú vieru, ktorú jej 

zveril Kristus Pán. Ďalej to učila veriacich, ukazujúc všetkým ľuďom pravdu a cestu spásy. Keďže celé 

kňazstvo pochádza z tejto Cirkvi10, spočíva tu aj celá podstata kresťanského náboženstva11.  Vodcovstvo 

Apoštolského Stolca bolo vždy aktívne12, a preto pre jeho najvyššiu autoritu musí s ním súhlasiť celá Cirkev. 

Veriaci, ktorí žijú na každom mieste, tvoria celú Cirkev13.  Ktokoľvek kto sa nezhromažďuje v tejto Cirkvi, 

rozchádza sa s ňou14.  

12. Preto Bohom nevyvrátiteľne umiestnení na tento Stolec pravdy, dychtivo vzývame v Pánovi Vašu 

výnimočnú zbožnosť, ctihodní bratia. Vyzývame Vás, aby ste sa snažili starostlivo, horlivo a neustále 

varovať a nabádať veriacich zverených do vašej starostlivosti, aby dodržiavali tieto dôležité zásady. 

Vyzývajte ich, aby sa nikdy nenechali oklamať a zviesť k omylu ľuďmi, ktorí sa stali ohavnými vo svojich 

snaženiach. Títo ľudia sa pokúšajú zničiť vieru pod zámienkou ľudského pokroku, nepochopiteľným 

spôsobom ju vystavujú rozumu a menia význam Božích slov. Takíto ľudia neváhajú najstrašnejšie urážať 

samotného Boha, ktorý sa prostredníctvom svojho nebeského náboženstva stará o dobro a spásu ľudí. 

13. Už dobre poznáte, ctihodní bratia, ďalšie podivné omyly a podvody, ktorými sa synovia tohto 

sveta snažia čo najtrpkejšie útočiť na katolícke náboženstvo, božskú autoritu Cirkvi a jej zákony. Dokonca 

by nohami pošliapali práva posvätnej aj občianskej moci. To je cieľom nezákonných aktivít proti tomuto 

Rímskemu Stolcu, do ktorého Kristus vložil nedobytné základy svojej Cirkvi. To je cieľom tých tajných siekt, 

                                                           
5 Sv. Ambróz, Ps 40. 
6 Chalcedonský koncil, Act. 2. 
7 Synoda v Efeze, Act. 3. 
8 Sv. Peter Chrysologus, epistola Eutychom. 
9 Tridentský koncil, session 7 o Krste. 
10 Sv. Cyprian, epistola 55 pápežovi Corneliusovi. 
11 Synod. list Jána z Konštantinopolu pápežovi Hormisdasovi, Hist., III. 8. 
12 Sv. Augustín, epistola 162. 
13 Sv. Irenaeus, Adv. Haer. III, 3. 
14 Sv. Hieroným, epistola pápežovi Damasusovi. 
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ktoré vyšli z temnoty, aby zničili a opustili posvätné aj civilné spoločenstvo. Tie boli opakovane odsúdené 

anatémou v apoštolských listoch rímskych veľkňazov, ktorí nás predišli15. Teraz ich potvrdzujeme plnosťou 

našej apoštolskej moci a príkazu, aby boli čo najopatrnejšie dodržiavané. 

14. To je tiež cieľom vychytralých biblických spoločností, ktoré obnovujú starú zručnosť heretikov 

a neprestajne vnucujú ľuďom každého druhu, dokonca aj nevzdelaným, dary Biblie. Vydávajú ich vo veľkom 

počte a za veľkú cenu v jazykových prekladoch, ktoré porušujú sväté pravidlá Cirkvi. Priložené komentáre 

často obsahujú zvrátené vysvetlenia; takže keď odmietli božskú tradíciu, učenie Otcov a autoritu katolíckej 

Cirkvi, všetci vykladajú slová Pána svojím súkromným úsudkom, a tak prevracajú ich význam. Vďaka tomu 

upadajú do najväčších omylov. Gregor XVI., v šťastnej pamäti, náš nadradený predchodca, nasledoval vo 

svojich apoštolských listoch svojich predchodcov a riadil sa ich odmietaním týchto spoločností16. Je našou 

vôľou rovnako ich odsúdiť. 

15. Rovnako zvrátená a protiviaca sa aj samotnému prirodzenému rozumu je šokujúca teória, ktorá 

nerozlišuje medzi náboženstvami. Takouto cestou, títo prefíkaní ľudia zastierajú všetky rozdiely medzi 

cnosťou a neresťou, pravdou a omylom, poctivosťou a hanebnosťou. Učia, že človek môže dosiahnuť večnú 
spásu nehľadiac na to, aké náboženstvo vyznáva; ako by mohla mať spravodlivosť čokoľvek spoločné s 

neprávosťou, svetlo s temnotou alebo ako by Kristus mohol uzavrieť zmluvu s Belialom. 

16. K tomu smeruje hanebné sprisahanie proti svätému celibátu kňazov podporované, ó aká to 

bolesť, tiež niektorými duchovnými, ktorí skazení zabudli na vlastnú dôstojnosť a podľahli zvodom a 

nástrahám telesnej rozkoše. Je to tiež cieľ zvrátených postupov výučby, najmä vo filozofických odboroch, 

ktoré poľutovaniahodným spôsobom zvádzajú a kazia neopatrnú mládež a napájajú ju dračím jedom z 

kalicha Babylonu. K tomu smeruje aj odporná doktrína komunizmu odporujúca samotnému prirodzenému 

zákonu, ktorá, ak bude raz prijatá, úplne zničí všetky práva, vzťahy a vlastníctvo, a nakoniec aj samu ľudskú 

spoločnosť. 

17. K tomuto cieľu smerujú aj najtemnejšie úskoky tých, ktorí sú prestrojení za ovce, hoci v vnútri 

sú dravými vlkmi. Títo predstieraným a klamným zdaním čistej zbožnosti, prísnych cností a disciplíny sa 

sladko prihovárajú a následne jemne zvierajú a skryto zabíjajú; títo odrádzajú ľudí od nábožného života a 

vyvražďujú stádo Pána.  K tomu nakoniec smeruje, ak vynecháme mnoho Vám dobre známych ďalších vecí, 

najodpornejšia nákaza kníh a brožúr učiacich hriechu, ktoré všetko zaplavujú. Tieto zručne napísané diela 

plné klamu a ľsti, ktoré sú vo všetkých oblastiach šírené na skazu kresťanského ľudu, všade rozsievajú 

zhubné náuky, kazia myseľ a ducha, najmä neopatrných a spôsobujú náboženstvu preveľké škody. 

18. Z tejto stoky omylov, ktorá sa vylieva zo všetkých strán a tiež z bezuzdnej slobody myslenia, 

rozprávania a písania, pochádza stále väčší úpadok mravov, pohŕdanie najsvätejším náboženstvom 

Kristovým, tupenie vznešenosti božského kultu, oklieštenie moci tohto Apoštolského Stolca, 

spochybňovanie autority Cirkvi a jej znižovanie na úroveň otrokyne, pošliapavanie práv biskupov, 

narušovanie posvätnosti manželstva, oslabovanie výkonu každej vlády a mnoho iných škôd ako v cirkevnej, 

tak i svetskej spoločnosti, nad ktorými sme nútení spolu s vami, ctihodní bratia, žialiť. 

19. Tvárou v tvár toľkým ťažkostiam, ktoré sužujú náboženstvo, s ohľadom na povinnosti Nášho 

apoštolského úradu a hlbokú starosť o spásu celého Nám zvereného stáda, zaiste neopomenieme žiadnu 

príležitosť, aby sme zo všetkých síl zaistili dobro celej kresťanskej rodiny. Najmä v Pánovi povzbudzujeme, 

ctihodní bratia, Vašu všeobecne známu zbožnosť, cnosti a múdrosť, aby ste s dôverou v nebeskú pomoc 
spolu s Nami bez strachu bránili Božiu vec a Jeho svätú Cirkev, ako to vyžaduje miesto, kde pôsobíte a Vaša 

dôstojnosť, ktorou ste boli obdarení. Musíte energicky bojovať, lebo veľmi dobre viete, aké hrozné rany 

                                                           
15 Clement XII., constitution Providas; Pius VII, constitution Ecclesiam a Jesu Christo; Leo XII, constitution Ubi graviora. 
16 Gregor XVI., encyclica Inter praecipuas machinationes. 
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utrpela nepoškvrnená Nevesta Pána a aký skazonosný je útok jej zúrivých nepriateľov. A predovšetkým si 

uvedomte, že k Vašim povinnostiam patrí brániť s biskupským zápalom katolícku vieru, chrániť ju a s 

najväčšou starostlivosťou dbať o to, aby Vám zverené stádo zotrvalo pevne a neochvejne vo viere, ktorú ak 

niekto nezachová celistvú a neporušenú, nepochybne zahynie na veky17. 

20. Preto s pastoračnou starostlivosťou usilovne pracujte na ochrane a zachovaní tejto viery a nikdy 

neustávajte o nej všetkých poučovať, povzbudzovať tých, ktorí sa chvejú, presviedčať odporujúcich, 

posilňovať slabých vo viere, netolerujúc a nikdy netrpieť nič, čo by mohlo akokoľvek narušiť čistotu tejto 

viery. S rovnakou silou ducha u všetkých udržujte jednotu s katolíckou Cirkvou, mimo ktorej niet spásy a 

poslušnosť k Petrovmu Stolcu, na ktorom ako na pevnom základe spočíva budova nášho najsvätejšieho 

náboženstva. S rovnakou stálosťou dbajte na to, aby sa dodržiavali najsvätejšej zákony Cirkvi, pretože 

najmä vďaka nim sa utužujú a prekvitajú cnosti, náboženstvo a zbožnosť.  

21. Keďže „je veľkým skutkom zbožnosti odhaľovať skrýše bezbožných a premáhať v nich diabla, 
ktorému slúžia“18, zaprisahám Vás teda, aby ste všetkými prostriedkami veriacemu ľudu odhaľovali 

rozličné úskoky, podvody a omyly nepriateľov, usilovne ho odvádzali od nákazlivých kníh a vytrvalo ho 
povzbudzovali, aby sa stránil ako hada bezbožných siekt a združení a pozorne sa vyhýbal všetkému, čo 

odporuje neporušiteľnosti viery, náboženstva a mravov. Preto sa nikdy nezastavujte v ohlasovaní evanjelia, 

aby kresťanský ľud mohol rásť v poznaní Boha a stával sa každým dňom vzdelanejším v prikázaniach 

kresťanského zákona, vďaka čomu sa môže odvrátiť od zlého, konať dobro a chodiť po cestách Pána.  A 

vediac, že ste vyslanci Krista, ktorý o sebe povedal, že je tichý a pokorný srdcom, a ktorý neprišiel volať 

spravodlivých, ale hriešnikov, zanechajúc nám príklad na nasledovanie, potom ak nájdete niekoho, kto sa 

prehrešuje proti prikázaniam a vzďaľuje od cesty pravdy a spravodlivosti, nemeškajte ho v duchu otcovskej 

miernosti a zhovievavosti napomenúť, presvedčiť a pokarhať, a to so všetkou dobrotou, trpezlivosťou a 

učením, lebo „často u tých, ktorí vyžadujú nápravu, dosiahneme viac láskavosťou než prísnosťou, viac 
povzbudením než hrozbou, viac láskou než silou“19. 

22. Usilujte sa poučiť veriacich, aby nasledovali lásku a hľadali pokoj a usilovne sa snažili o skutky 

lásky a pokoja, aby sa mohli navzájom milovať pomocou vzájomnej lásky. Mali by zanechať všetky nezhody, 

nepriateľstvá, súperenie a animozity, a tak dosiahnuť kompatibilitu. Snažte sa zapôsobiť na kresťanský ľud 

náležitou poslušnosťou a podriadenosťou vládcom a vládam. Robte to tak,  a vyučujte, že v súlade s 

varovaním apoštola20, všetka autorita pochádza od Boha. Ktokoľvek odporuje autorite, odporuje príkazu, 

ktorý vydal sám Boh, a tým dosahuje svoje vlastné odsúdenie; neposlúchanie autority je vždy hriešne, 

okrem prípadov, keď je vydaný príkaz, ktorý je v rozpore so zákonmi Božími a cirkevnými. 

23. Kňazi sú však najlepším príkladom zbožnosti a Božieho uctievania21 a ľudia majú spravidla 

rovnakú úroveň ako ich kňazi. Preto venujte maximálnu starostlivosť a horlivosť tomu, aby duchovenstvo 

bolo žiarivým príkladom serióznosti ich morálky, integrity, svätosti a múdrosti ich života. Cirkevná výchova 

nech sa horlivo zachováva v súlade s posvätnými kánonmi, a kedykoľvek sa zanedbá, nech sa vráti do svojej 

bývalej nádhery. Preto, ako dobre viete, musíte dávať maximálny pozor na to, ako to nariaďuje apoštol, aby 

ste na nikoho unáhlene nevkladali svoje ruky. Svätými príkazmi zasväcujte a na vykonávanie posvätných 

tajomstiev povýšte iba tých, ktorí boli starostlivo preverení a ktorí sú ctnostní a múdri. A oni následne budú 

prospechom a ozdobou Vašich diecéz.  

                                                           
17 Ex Symbolo Quicumque. 
18 Sv. Lev sermon 8.4. 
19 Tridentský koncil, session 13, kap. o reform. 
20 Rim 12.1-2. 
21 Tridentský koncil, session 22. kap. 1 o reform. 
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24. To sú muži, ktorí sa vyhýbajú všetkému, čo je duchovným zakázané, a namiesto toho venujú čas 

čítaniu, nabádaniu a vyučovaniu, sú príkladom pre veriacich v slove, v spôsobe života, v láske, vo viere, v 

čistote22. Nadobúdajú najvyššiu úctu u všetkých ľudí a všetkých spôsobov správania, vyvolávajú a inšpirujú 

ľudí kresťanským spôsobom života. „Pretože by bolo určite lepšie,“ ako veľmi múdro radí náš predchodca 

nehynúcej pamäte Benedikt XIV., „mať menej kňazov, ktorí sú čestní, vhodní a užitoční ako mnoho, ktorí 
pravdepodobne nedosiahnu nič pre budovanie tela Kristovho, ktorým je Cirkev.“23 Musíte s väčšou 

usilovnosťou skúmať morálku a vedomosti ľudí, ktorým je zverená starostlivosť a vedenie duší, aby mohli 

dychtiť po neustálom kŕmení a pomoci im zvereným ľuďom,  vysluhovaním sviatostí, kázaním Božieho 

slova a príkladom dobrých skutkov. Mali by byť horliví pri formovaní celého plánu a obrazu náboženského 

spôsobu života a pri vedení ľudí na ceste ich spásy. 

25. Ak kňazi ignorujú alebo zanedbávajú svoje povinnosti, potom sa okamžite zníži aj morálka ľudí, 

kresťanská disciplína ochabne, náboženské praktiky sú potlačované a odkladané nabok a každé zlo a 

korupcia sa ľahko dostanú do Cirkvi. Božie slovo, ktoré bolo vyslovené na spásu duší, je živé, účinné a 

prenikavejšie ako dvojsečný meč24. Aby sa zlyhanie takýchto služobníkov ukázalo ako neplodné, 

neprestávajte, ctihodní bratia, nikdy povzbudzovať kazateľov tohto božského slova, aby čo najnábožnejšie 

konali službu evanjelia. Toto by sa nemalo robiť presvedčivými slovami ľudskej múdrosti, ani profánnou 

zvodnou podobou prázdnej a ambicióznej výrečnosti, ale skôr ukážkou ducha a sily. 

26. V dôsledku toho by mali správnym podávaním slova pravdy a kázaním, nie o sebe ale o 

ukrižovanom Kristovi, jasne hlásať vo svojich kázňach zásady a nariadenia nášho najsvätejšieho 

náboženstva v súlade s učením katolíckej Cirkvi a Otcov. Mali by presne vysvetliť osobitné povinnosti 

jednotlivcov, odstrašiť ich od zla a inšpirovať ich láskou k zbožnosti. Takto sa veriaci budú vyhýbať všetkým 

nerestiam a budú sa usilovať o cnosti, a tak budú môcť uniknúť večnému trestu a získať nebeskú slávu. 

27. Vo svojej pastorácii neustále vyzývajte všetkých duchovných, aby to so svojou svätou službou 

mysleli vážne. Vyzývajte ich, aby starostlivo plnili svoje povinnosti, veľmi milovali krásu Božieho domu, 

naliehavo sa modlili, s hlbokou zbožnosťou prosili a aby sa modlili kanonické hodiny breviára podľa 

príkazov Cirkvi. Týmito prostriedkami budú schopní efektívne sa modliť o Božiu pomoc pri plnení 

náročných požiadaviek ich povinností, ako aj milostivo uzmieriť Boha a kresťanský ľud. 

28. Viete, že vhodní kňazi môžu vychádzať iba od duchovných, ktorí sú veľmi dobre vyškolení, a že 

správne vzdelanie výrazne ovplyvňuje celý budúci život duchovných. Preto sa neustále snažte zabezpečiť, 

aby mladí klerici boli správne formovaní už od ich prvých rokov. Mali by byť formovaní nielen v zbožnosti 

a skutočnej cnosti, ale aj v literatúre a prísnejšej disciplíne, najmä tej posvätnej. A tak Vašou najväčšou 

túžbou by malo byť, v poslušnosti predpisov Otcov Tridentu25, zručne a energicky organizovať a zakladať 

semináre, ak ešte neexistujú. V prípade potreby rozšírite už existujúce a dajte im najlepších riaditeľov a 

učiteľov. Neustále a horlivo sledujte, či sú v nich mladí klerici vychovávaní svätým a nábožným spôsobom, 

v bázni pred Pánom a v cirkevnej disciplíne. Dbajte na to, aby boli podľa katolíckej náuky starostlivo a 

dôkladne zdokonaľovaní, najmä posvätnými vedami, aby boli vzdialení od nebezpečenstva akéhokoľvek 

omylu. Mali by tiež byť obohatení o znalosti tradícií Cirkvi a písomnosti svätých Otcov, ako aj o posvätné 

obrady a ceremónie. Takto budete mať energických a usilovných pracovníkov obdarených cirkevným 

duchom, riadne pripravených ich štúdiami, ktorí budú časom schopní starostlivo sa starať o Pánovo pole a 

usilovne bojovať v Pánových bojoch.   

                                                           
22 1. Tim 4.12. 
23 Benedikt XIV, encyklika Ubi primum. 
24 Heb 4.12. 
25 Tridentský koncil, session 23, kap. 18, o reform.  
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29. Ďalej si uvedomujete, že duchovné cvičenia vo veľkej miere prispievajú k zachovaniu dôstojnosti 

a svätosti cirkevných rádov. Preto nezabúdajte podporovať toto dielo spásy, radiť a nabádať všetkých 

duchovných, aby sa často stiahli na vhodné miesto na vykonávanie týchto cvičení. Ak odložia vonkajšie 

starosti a budú slobodne horlivo meditovať o večných božských veciach, budú schopní zotrieť škvrny 

spôsobené prachom sveta a obnoviť ich cirkevného ducha. A keď zoblečú starého človeka a jeho skutky, 

oblečú si nového človeka, ktorý bol stvorený v spravodlivosti a svätosti. 

30. Neľutujte, že sme dlho hovorili o vzdelávaní a odbornej príprave duchovenstva. Ste si veľmi 

dobre vedomí, že veľa ľudí je unavených z rozdielov, nestability a meniacej sa povahy ich omylov, a preto 

chcú vyznávať naše najsvätejšie náboženstvo. Títo muži, s dobrou Božou pomocou, ľahšie prijmú a budú 

praktizovať učenie, predpisy a spôsob života tohto náboženstva, ak uvidia, že duchovenstvo prekonáva 

všetkých ostatných vo svojej zbožnosti, bezúhonnosti a múdrosti a vo vznešenom príklade, ktorý dávajú 

všetky cnosti. 

31. Sme si vedomí mnohých Vašich cenných vlastností: vašu horiacu lásku k Bohu a ľuďom, Vašu 

vznešenú lásku k Cirkvi, Vaše takmer anjelské cnosti, Vašu biskupskú statočnosť a Vašu rozvážnosť. Všetci, 
ktorí ste inšpirovaní konaním Jeho svätej vôli, všetci pokračujete v stopách apoštolov. Ako biskupi ste 

zástupcami, a teda napodobňovateľmi Krista. Vo svojich ľúbezných činnostiach ste sa stali úprimným 

vzorom pre svoje stádo a osviežujete duchovných a svojich verných ľudí nádherou svojej svätosti. Vo 

svojom súcitnom milosrdenstve hľadáte a získavate svojou láskou zblúdené a hynúce ovce, ako to robil 

pastier v evanjeliu. Položte si ich otcovsky na svoje plecia a veďte ich späť k stádu. V žiadnom prípade 

nešetrite ani starostlivosťou, ani plánmi, ani prácou pri nábožnom plnení svojich pastoračných povinností 

a obrane všetkých našich milovaných oviec, ktoré vykúpené Kristom boli zverené do vašej starostlivosti 

pred zúrivosťou, útokmi a nástrahami dravých vlkov. Držte ich ďalej od jedovatých pastvín a vyháňajte ich 

na bezpečnú zem a všetkými možnými spôsobmi ich veďte skutkom, slovom a príkladom do prístavu večnej 

spásy.  

32. Preto, aby ste si zaistili väčšiu slávu Boha a Cirkvi, ctihodní bratia, spojte sa so všetkou 

horlivosťou, starostlivosťou a bdelosťou s cieľom odraziť chyby a vykoreniť zlo. Keď sa to splní, viera, 

náboženstvo, zbožnosť a cnosť budú každý deň vzrastať. Potom môžu všetci veriaci ako synovia svetla, 

odhodiac diela temnoty, dôstojne kráčať, páčiť sa Bohu vo všetkom a byť plodní v každom dobrom diele. A 

vo veľmi veľkých tiesňach, ťažkostiach a nebezpečenstvách, ktoré musia zasahovať do Vašej vážnej 

biskupskej služby, najmä v týchto časoch, sa nikdy nezľaknite; skôr sa utešujte silou Pána, „ktorý sa pozerá 
zhora na nás, ktorí konáme jeho prácu, súhlasí s tými, ktorí sú ochotní, pomáha tým, ktorí bojujú, a korunuje 
tých, ktorí víťazia.“26 

33. Nič nám nie je príjemnejšie, ako s láskou, radami a námahou pomáhať Vám, ktorých milujeme. Z 

celého srdca sa s Vami venujeme ochrane a šíreniu Božej slávy a katolíckej viery, snažíme sa tiež 

zachraňovať duše, pre ktoré sme pripravení obetovať aj samotný život, ak to bude potrebné. Prichádzajte k 

nám tak často, ako budete cítiť potrebu pomoci a ochrany našou autoritou a autoritou tohto Stolca.  

34. Dúfame, že naši politickí vodcovia, v súlade so svojou zbožnosťou a náboženstvom, budú mať na 

pamäti, že „kráľovská moc im bola zverená nielen na vládu nad svetom, ale najmä na ochranu Cirkvi“27. 
Niekedy „konáme v záujme ich vlády a bezpečnosti, aby mohli ovládať svoje provincie pokojným právom.“28 

                                                           
26 Sv. Cyprian, epistlola 77 Nemesianusovi a iným martýrom. 
27 Sv. Lev, epistlola 156 (123) panovníkovi Levovi. 
28 St. Lev, epistola 43 (34) panovníkovi Theodosiusovi. 
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Dúfame, že svojou pomocou a autoritou podporia spoločné ciele, plány a snahy a že budú tiež brániť slobodu 

a bezpečnosť Cirkvi, aby „Kristova pravá ruka mohla brániť aj ich vládu“29.  

35. Dúfame, že všetky tieto záležitosti môžu dopadnúť dobre a šťastne. Spoločne prosme Boha v 

naliehavých a neutíchajúcich modlitbách, aby sme našu slabosť vynahradili hojnosťou každej nebeskej 

milosti, aby sme Jeho všemohúcou silou premohli tých, ktorí na nás útočia a všade rozširovali vieru, 

zbožnosť, oddanosť a pokoj. Potom, keď budú premožení všetci nepriatelia a omyly, môže si Jeho svätá 

Cirkev vychutnať pokoj, po ktorom tak veľmi túži. Potom tiež môže byť jedno stádo a jeden pastier.  

36. Aby Pán mohol na nás bezprostredne reagovať, zavolajme si ako príhovorkyňu tú, ktorá je stále 

pri ňom, najsvätejšiu Pannu Máriu, Nepoškvrnenú Matku Božiu. Je najsladšou matkou nás všetkých; je 

našou prostredníčkou, obhajkyňou, pevnou nádejou a najväčším zdrojom dôvery. Okrem toho jej patronát 

s Bohom je najsilnejší a najefektívnejší. Vzývajme tiež knieža apoštolov, ktorému sám Kristus dal kľúče od 

nebeského kráľovstva a ktorého urobil skalou svojej Cirkvi, ktorú brány pekla nikdy nepremôžu; vzývajme 

tiež jeho spoluapoštola Pavla a všetkých nebeských svätých, ktorí sú už korunovaní a dosiahli palmu 

víťazstva. Žiadajme, aby prosili za všetkých kresťanov o hojnosť Božej priazne, po ktorej túžia. 

37. A konečne, ako predzvesť všetkých nebeských darov a na dôkaz našej veľkej lásky k Vám, 

prijmite apoštolské požehnanie, ktoré z hĺbky nášho srdca najláskavejšie udeľujeme Vám, ctihodným 

bratom a všetkým duchovným a verným laikom, ktorí sú zverení do Vašej starostlivosti. 

Dané v Ríme v Bazilike sv. Márie Snežnej, 9. novembra 1846 v prvom roku nášho pontifikátu. 

 

Zdroj: https://www.papalencyclicals.net/; 

https://www.tedeum.cz/2019/03/31/pius-ix-qui-pluribus/ 
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