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Ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom a iným miestnym ordinárom, ktorí sú v 

pokoji a v spojení s Apoštolskou Stolicou,     

  

Pápež PIUS XI.     

Ctihodní bratia! 

Pozdrav a Apoštolské Požehnanie!  

  

              Najmilosrdnejší Vykupiteľ náš, keď vykúpil ľudské pokolenie na dreve kríža, skôr než sa odobral z 

tohto sveta k Otcovi, povedal svojim skľúčeným apoštolom a učeníkom, aby ich potešil: „Hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skonania sveta!“1. Tieto slová sú popravde plné útechy a zdrojom všetkej nádeje a istoty. Práve 

preto, ctihodní bratia, Nám prichádzajú na myseľ vždy, kedykoľvek ako Najvyšší pastier hľadíme na celú 

ľudskú rodinu, ktorá trpí toľkými ťažkými biedami a na Cirkev neustále napádanú a ponižovanú. Ako toto 

božské prisľúbenie kedysi povzbudilo skleslú myseľ apoštolov, vznietilo a rozohnilo ju, aby rozsievali semeno 

evanjeliovej náuky po celom svete, tak aj neskôr viedlo Cirkev k víťazstvu proti pekelným mocnostiam. Iste, 
Ježiš Kristus bol vždy so svojou Cirkvou; pomáhal jej však svojou mocnou pomocou vtedy, keď bola zovretá 

nebezpečenstvami a veľmi silnými nepriateľmi a jeho božská Múdrosť, ktorá „mocne siaha od konca 
(vesmíru) do konca a všetko ľúbezne riadi“2, posiela jej lieky podľa doby a podľa pomerov.                   

              Ale nebola „skrátená ruka Hospodinova“3 ani v novšej dobe, keď sa vkradol blud a široko ďaleko sa 

rozšíril, takže povstala obava, že na svete vyschnú pramene kresťanského života, akonáhle sa ľudia odlúčia od 

láskyplného styku s Bohom.   

              Mnoho kresťanských duší asi nepozná smútok ktorý Ježiš predniesol sv. Margite Márii Alacoque, ani 

nevie, čo Pán od ľudí očakáva a čo si želá k ich spáse, mnoho kresťanov potom na to ani nedbá. Preto sme, 

ctihodní bratia, uznali za vhodné prehovoriť k Vám o zmierení, ktoré sme povinní poskytovať božskému Srdcu 

za urážky jemu spôsobené, aby každý z Vás svojich veriacich o tomto starostlivo poučil a povzbudil ich, aby to 

všetko plnili.         

              Zo všetkých dôkazov nekonečnej dobroty nášho Vykupiteľa dojíma najviac to, že keď ochladla láska 

veriacich, zaviedla Láska Božia zvláštny kult k sebe samej a že bohatstvo Kristovej lásky ľudstvu sa otvorilo v 

úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, „v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.“4  Lebo ako 

kedysi Boh chcel, aby ľudskému pokoleniu, keď vychádzalo z archy Noemovej, sa objavila na oblohe „dúha ako 
znamenie zmluvy“5, tak aj v novom veku, zmietanom bludárstvom zo všetkých najnebezpečnejším, -- 

jansenizmom, ktorý je nepriateľom lásky Božej a svätosti, lebo hlása Boha nie ako milujúceho otca, ale ako 

nezmieriteľného, -- ukázal dobrotivý Pán Ježiš všetkému ľudstvu svoje najsvätejšie Srdce ako záruku pokoja 

a lásky a zaistil mu úplné víťazstvo v boji.      

                                                             
1 Mat. 28,30 
2 Múdr. 8, 1 
3 Is. 59, 1 
4 Kolos. 2, 3 
5 Gen. 9, 14 



              Preto náš predchodca Lev XIII. právom neváhal v encyklike Annu sacrum tvrdiť, aký veľký význam má 

úcta k božskému Srdcu pre našu dobu: „Keď bola prvotná Cirkev zovretá jarmom cisárov, objavil sa mladému 
cisárovi vysoko na nebi Kríž na znamenie skorého, skvelého víťazstva. Tak vidíme aj teraz priaznivé a božské 
znamenie: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, nad ktorým je kríž žiariaci v plameňoch. Do tohto božského Srdca 
musíme skladať všetku svoju nádej, od neho musíme vyprosovať a očakávať spásu ľudstva.“      

              A iste právom, ctihodní bratia. Veď v tomto oblažujúcom znamení a v zbožnosti, ktoré z neho prýšti, je 

celá podstata náboženstva a vzor dokonalého života. Veď táto pobožnosť privádza myseľ ľahko k tomu, aby 

Ježiša Krista viac spoznávala a aby ho Srdce vrúcnejšie milovalo a nasledovalo. Preto sa nikto nesmie čudovať, 

že naši predchodcovia túto osvedčenú pobožnosť vždy pred ponižujúcimi útokmi bránili, oslavovali ju a 

odporúčali ju podľa potrieb doby a podľa pomerov. Riadením Božím sa potom vzmáhala úcta a láska veriacich 

k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Všade vznikali nábožné združenia, ktorých cieľom bolo šíriť úctu k 

božskému Srdcu; vznikol aj krásny zvyk, že podľa želania Ježiša Krista veriaci po celom svete prijímajú Telo 

Pána na prvý piatok v mesiaci.              

              Medzi všetkými prejavmi úcty k božskému Srdcu vyniká zasvätenie, ktorým Srdcu Pána obetujeme 

seba a všetko, čo sme a čo máme, splácajúc mu tým jeho večnú lásku. Božský Spasiteľ zjavil svätej žiačke svojho 

Srdca, Margite Márii, ako veľmi si praje, aby sme sa mu tak zasväcovali; praje si to nie preto, že má na to právo, 

ale že nás nesmierne miluje. Sv. Margita Mária so svojím duchovným vodcom P. Claudiom de la Colombier sa 

mu takto zasvätila prvá.    

              Neskôr sa mu tak zasväcovali jednotlivé osoby, potom rodiny, združenia, konečne aj úrady, mestá, 

štáty. Predtým, a tiež aj v našej dobe, dospeli sme úskokmi nevery tak ďaleko, že Ježišovi Kristovi sa upiera 

nadvláda a verejne sa vyhlasuje boj proti Cirkvi. Boli vydané zákony, ktoré odporujú právu božskému i 

prirodzenému. Na zjazdoch a na schôdzach sa hlása: „Nechceme, aby tento kraľoval nad nami!“6 Proti tomu sa 

však ozval jednotný hlas tých, ktorí sú zasvätení Najsvätejšiemu Srdcu Pána, tých, ktorí chcú Kristovi 

zabezpečiť slávu a uhájiť jeho práva: „Kristus musí kraľovať!“7 a „Príď kráľovstvo tvoje!“. Blahodárnym 

dôsledkom toho bolo, že celé ľudské pokolenie, ktoré prirodzeným právom patrí Kristovi, „v ktorom je spojené 
všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“8, bolo na začiatku tohto storočia naším predchodcom blahej pamäti 

Levom XIII. zasvätené Najsvätejšiemu Srdcu za nadšeného súhlasu celého kresťanského sveta.     

              Ako hovoríme vo svojej encyklike Quas primas , na početné priania a na žiadosť mnohých biskupov a 

veriacich sme s Božou pomocou doplnili tento milý a radostný čin a ustanovili sme na konci jubilejného roku 

sviatok Krista Kráľa pre celý kresťanský svet. Učiniac to, sme nielen vyhlásili najvyššiu vládu Kristovu nad 

celým svetom, nad rodinou a spoločnosťou aj nad jednotlivcami, ale už vtedy sme okúsili radosti tohto 

požehnaného dňa, keď sa celý svet rád a ochotne podrobí najsladšej vláde Krista Kráľa. Preto sme vtedy 

nariadili, aby sa v tomto novom sviatku každý rok obnovovalo zasvätenie celého ľudského pokolenia, aby z 

tohto zasvätenia plynul tým istejší a bohatší úžitok a aby sa všetky národy zjednotili v kresťanskej láske a v 

mieri v Srdci Kráľa Kráľov a Pána vládcov.                  

              Ku všetkým tým pobožnostiam, spečateným slávnosťou Krista Kráľa, hlavne k tomu zasväteniu, pre 

duše tak plodnému, sa však musí pripojiť ešte niečo iné. Je to úkon spravodlivého zadosťučinenia čiže 

zmierenia, ktoré máme podávať Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. A o tom s Vami, ctihodní bratia, budeme 

hovoriť trochu podrobnejšie.     

               Pri zasvätení ide zaiste predovšetkým a hlavne o to, aby sme ako tvorovia splácali Tvorcovi lásku 

láskou. Z toho však nutne vyplýva, že ak nestvorená Láska bola zábudlivosťou zanedbaná, alebo ak sa jej 

dostalo urážok, musí sa takto učinené bezprávie napraviť. Tomu sa hovorí zmierenie.    

              K obom, k láske aj k zmiereniu, nás pobádajú tie isté pohnútky. K zmiereniu nás však zaväzuje oveľa 

silnejší dôvod spravodlivosti a lásky. Dôvod spravodlivosti: Urážky, spôsobené Bohu našimi hriechmi, musia 

byť odčinené, porušený poriadok musí byť pokáním obnovený. Dôvod lásky: Chceme mať súcit s Pánom 

Ježišom nasýteným potupou a utrpením a trochu ho potešovať podľa svojich slabých síl. Všetci sme hriešnici 

a zaťažení mnohými vinami. Musíme sa však klaňať jeho najvyššej Velebnosti, modlitbou uznávať jeho 

                                                             
6 Luk 19, 14 
7 1. Kor. 15, 25 
8 Ef. 1, 10 



najvyššiu vládu a vďačne zvelebovať jeho nekonečnú štedrosť. Ale taká úcta preukazovaná Bohu ešte nestačí. 

Boha, ako spravodlivého sudcu, musíme uzmierovať „za svoje nespočetné hriechy, chyby a nedbanlivosti“. 
Zasvätením sa obetujeme a zasväcujeme Bohu a stávame sa svätým ľuďom božím, veď svätosť a vytrvalosť 

patria podľa učenia sv. Tomáša Akvinského k podstate zasvätenia. K tomu sa musí pripojiť zmierenie, ktoré 

úplne vyhladzuje naše hriechy, aby najsvätejší a najspravodlivejší Boh nezavrhol našu nehodnosť a nezamietol 

našu obetu, ale aby ju milostivo prijal.                 

              Povinnosť zmierenia má celé ľudské pokolenie, pretože podľa kresťansko-katolíckej náuky celé ľudské 

pokolenie bolo po biednom Adamovom páde dedičným hriechom poškvrnené, porušené, podrobené zlej 

žiadostivosti a malo byť naveky zavrhnuté.  

              Pýcha našej doby to však nechce uznať. Obnovuje starý Pelagiov blud, ktorý pripisuje ľudskej 

prirodzenosti určitú vrodenú cnosť, vďaka ktorej môže vlastnou silou napredovať k vyšším veciam. Ale tieto 

nesprávne výmysly ľudskej pýchy odsudzuje apoštol, pripomínajúc nám, že „sme od prirodzenosti dietkami 
hnevu,“9 A skutočne, už od počiatku ľudia trochu spoznávali všeobecnú povinnosť zmierenia a vedení 

prirodzeným pudom, snažili sa Boha uzmierovať aj verejnými obetami.      

              Ale žiadna stvorená sila by nebola schopná, aby urobila zadosť za ľudské zločiny, keby Syn Boží neprijal 

na uzmierenie ľudskú prirodzenosť. Povedal to sám božský Spasiteľ ústami Žalmistu: „Nechcel si obetu ani 
dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam“10. A skutočne: „Veru, 
bolesti naše vzal na seba, áno čo sme my mali trpieť, on znášal; bol ranený pre naše hriechy, polámaný bol pre 
naše neprávosti“11 a „vzniesol naše hriechy sám na svojom tele na drevo“12, „zmazal úpis (pozostávajúci) v 
ustanoveniach, ktorý proti nám svedčil, ktorý nám bol na odpor; aj ho odstránil pribijúc ho na kríž“13, „aby 
sme, odumrúc hriechom, žili spravodlivosti.“14       

              Hoci teda plodné Kristovo vykúpenie nám „odpustilo všetky hriechy“15, predsa božská Múdrosť 

podivuhodne rozhodla, že „na našom tele sa má doplniť to, čo zostáva z Kristovho utrpenia pre jeho telo, 
ktorým je Cirkev“16.  Preto môžeme, áno máme, k chválam a k zmiereniu „ktoré Kristus v mene hriešnikov 
prináša Bohu“, pripojiť svoje vlastné chvály a svoje vlastné zmierenie. Vždy si však pri tom musíme byť 

vedomí, že celá hodnota zmierenia závisí jedine na krvavej obete Kristovej, ktorá sa ustavične nekrvavým 

spôsobom obnovuje na našich oltároch. Jest to „jedna a tá istá obeta, ten istý obetujúci kňaz ako na kríži, len 
spôsob obetovania je rozdielny“17. Preto sa s tou vznešenú eucharistickou obetou má spojiť obeta kňazov i 

obeta ostatných veriacich, aby aj oni sa obetovali „na obetu živú, svätú, Bohu ľúbeznú.“18          

              Preto sv. Cyprián neváha tvrdiť, že „obeta Pána sa neslávi s náležitým posvätením, ak nie je náš dar 
skutočnou obetou, ak totiž nie je spojený s utrpením“19. Preto nás Apoštol napomína, aby sme „nosiac na tele 
Ježišovo umieranie“20 a súc „krstom s ním boli pochovaní v smrť“21,  sme nielen „ukrižovali svoje telo s vášňami 
a žiadosťami“22, „uniknúc tej skaze, ktorá je vo svete skrze zlú žiadostivosť“23, ale aj aby „sa Ježišov život zjavil 
našom na tele“24 a súc účastní na jeho večnom kňazstve „aby sme prinášali dary a obety za hriechy“25. Lebo na 

tajomstve toho kňazstva a povinnosti zmierenia a obety nie sú účastní iba tí, ktorí slúžia nášmu Veľkňazovi 

                                                             
9 Ef. 2, 3 
10 Žid. 10, 5- 7 
11 Is. 53, 4-5 
12 1. Petr. 2, 54 
13 Kol. 2, 14 
14 1. Petr. 2, 24 
15 Kol. 2,13 
16 Kol. 1, 24 
17 Konc.trid. sess. 22,c.2 
18 Rim. 12, 1 
19 Ep. 63, n. 381 
20 2. Kor. 4, 10 
21 Rim. 6, 4 
22 Gal. 5. 24 
23 2. Petr. 1, 4 
24 2. Kor. 4, 10 
25 Žid. 5, 1 



Ježišovi Kristovi ako sluhovia, keď sa Bohu obetuje „obeta čistá na každom mieste od východu až na západ“26, 
ale všetci kresťania, ktorých Apoštol právom nazýva „rodom vyvoleným, kráľovským kňazstvom“27, ktorí majú 

„prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého“28, skoro práve tak ako kňaz alebo veľkňaz, ktorý 

„súc vybraný z ľudí ustanovuje sa pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom“29.             

             Čím dokonalejšie sa bude teda podobať náš dar a naše obety obete Pána, to jest, čím viac obetujeme 

svoju sebalásku, svoje vášne, čím viac križujeme svoje telo tajomným križovaním, o ktorom hovorí Apoštol, 

tým viac ovocia prinesie zmierenie nám i našim blížnym. Medzi veriacimi a Kristom je totiž podivuhodné 

spojenie ako medzi hlavou a ostatnými údmi tela. Práve tak tajomným obcovaním svätých, ktorých vyznávame 

vo svojom katolíckom „Verím v Boha“, sú ľudia a národy spojení nielen medzi sebou ale aj „s Kristom, ktorý je 
hlavou a z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti 
primeranej každému údu, rastie a buduje sa v láske“30. To žiadal sám Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš 

Kristus, krátko pred svojou smrťou: „Aby boli jedno, ako aj my sme jedno: ja v nich a ty vo mne, aby boli v 
dokonalej jednote“31.                   

             A ako jednotu s Kristom dosvedčuje a posilňuje zasvätenie, tak zmierenie túto jednotu začína, očisťuje 

od vín, zdokonaľuje ju podielom na Kristovom utrpení a dokonáva ju obetou za spolubratov. To bolo určite 

tiež úmyslom milosrdného Spasiteľa, keď nám zjavil svoje Srdce so znakmi svojho utrpenia v plameňoch lásky, 

aby sme totiž odmietli nekonečnú zlobu hriechu a žasnúc nad nekonečnou láskou Vykupiteľovou, tým viac 

nenávideli hriech a tým vrúcnejšie milovali lásku.          

              Pravdivo bol duch zmierenia vždy najviac zdôrazňovaný v pobožnosti k Najsvätejšiemu Srdcu 

Ježišovmu a najlepšie sa zhoduje so vznikom, s povahou, s účinnosťou a s úkonmi tejto pobožnosti. To nás učia 

dejiny aj skutočnosť, svätá liturgia aj listy Veľkňazov. Keď sa Pán Ježiš zjavil sv. Margite Márii, prejavil jej 

veľkosť svojej lásky a bolestne si povzdychol nad množstvom preťažkých urážok nevďačných ľudí. Kiež by 

jeho slová nikdy nevymizli z ľudských sŕdc. Povedal: „Pozri na toto Srdce, ktoré ľudí tak milovalo a toľkými 
dobrodeniami ich zahrnulo! Za jeho nesmiernu lásku dostáva sa mu len nevďak, potupy, a to aj od tých ľudí, 
ktorí sú mu povinní osobitnou láskou“. Na zmierenie za tieto urážky okrem iného veľmi dôrazne odporučil, 

aby veriaci pristupovali k stolu Pána s úmyslom uzmierovať jeho božské Srdce takzvaným zmiernym sv. 

prijímaním. Odporúčal, aby po celú hodinu sa venovali modlitbe a úkonom zmierenia. Tejto pobožnosti sa 

výstižne hovorí „svätá hodina“. Tieto zbožné úkony Cirkev sv. nie len schválila, ale ich tiež obohatila hojnými 

duchovnými výsadami.                 

              Ale ako môžeme týmito zmiernymi úkonmi potešovať Krista, keď predsa vládne v nebeskej blaženosti? 

Odpovedáme veľmi vhodnými slovami sv. Augustína: „Daj mi niekoho, kto miluje a on pochopí, čo hovorím.“32       

              Duša popravde zapálená láskou Božou, premýšľajúc o dobách minulých, vidí Ježiša trpiaceho za 

ľudstvo, skľúčeného smútkom a úzkosťou v najväčších bolestiach „pre nás ľudí a pre našu spásu“ a 

stiesneného, áno, „strýzneného pre naše hriechy“33 a uzdravujúceho nás svojimi ranami. Všetko to je určite 

pravda, pretože ľudské hriechy a zločiny všetkých čias boli príčinou smrti Božieho Syna. Tie isté hriechy by 

priniesli Kristovi tú istú smrť, s tými istými úzkosťami a bolesťami aj teraz, lebo každý hriech svojím 

spôsobom obnovuje utrpenie Pána, „lebo Syna Božieho si znova križujú a vydávajú na posmech“34. Naše 

hriechy v budúcnosti Kristus predvídal; pre ne bola jeho duša smutná až na smrť. Naše zmierenie predvídal 

taktiež. Kto by pochyboval, že aj to mu bolo trochu útechou už vtedy, „keď sa mu ukázal anjel z neba“35, aby 

potešil jeho Srdce, stiesnené hrôzou a úzkosťami? Tak aj teraz môžeme, áno musíme - podivuhodne a predsa 

pravdivo - potešovať jeho najsvätejšie Srdce, urážané ustavičnými hriechmi nevďačných ľudí. Tak čítame aj v 

svätej liturgii, aj Kristus sám sa sťažuje ústami Žalmistu, že je opustený svojimi priateľmi: „Moje Srdce 

                                                             
26 Mal. 1, 11 
27 1. Petr. 2, 9 
28 Žid. 5, 3   
29 Žid. 5, 1 
30 Ef. 4, 15-16 
31 Ján 17, 22-23 
32 In Joannis Evangelium tract. 24 
33 Iz. 53,5 
34 Žid. 6,6 
35 Luk. 22, 43 



očakávalo pohanu a biedu; čakal som, že dakto bude so mnou trpieť, no takého som nestretol; čakal som, že 
dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel“36.                       

              K tomu sa zmierne utrpenie Ježiša Krista v jeho mystickom tele - v Cirkvi - ešte obnovuje, takmer 

pokračuje a dokonáva. Lebo, aby sme opäť užili slov sv. Augustína: „Kristus trpel všetko, čo mal trpieť. Jeho 
utrpeniu nechýba nič. Utrpenie je teda dokonané, ale v hlave. Zostáva ešte utrpenie Kristovo v tele.“37 To isté 

ráčil Ježiš Kristus tiež vyhlásiť Šavlovi, „ktorý ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov“38, 
práve: „ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“39 Tým zrejme naznačil, že prenasledovanie Cirkvi sa bolestne 

dotýka jeho samého, ako jej božskej Hlavy. Plným právom preto žiada Kristus, trpiaci ešte vo svojom 

mystickom tele, aby sme sa spojili s jeho zmiernym utrpením. To si vyžaduje aj naša jednota s ním. Lebo keď 

„sme telom Kristovým a údmi jeho podľa údelu“40,  je nutné, aby „údy trpeli všetko, čo trpí hlava“41.            

              Každý, kto pozoruje svet, „ležiaci v moci Zlého“42, vie aké nutné je zmierenie hlavne v našej dobe. 

Odvšadiaľ počujeme vzdychanie národov, ktorých králi alebo vlády povstali a spikli sa proti Pánovi a proti 

jeho svätej Cirkvi43. Vidíme, ako sú v štátoch rušené božské aj ľudská práva, chrámy sú búrané, rehoľníci i 

rehoľníčky sú vyháňaní zo svojich kláštorov, väznení, trpia hladom a sú zahrňovaní potupami. Zástupy 

chlapcov a dievčat sú ulúpené svätej Matke Cirkvi, sú nútené, aby zapreli Krista a mu zlorečili; a sú zvádzané 

k najhorším nemravnostiam. Všetok kresťanský ľud je štvaný, utláčaný, je v ustavičnom nebezpečenstve 

odpadu od viery alebo krutej smrti. To  sú veci zaiste tak smutné, že by sa podľa nich mohlo usudzovať o 

„počiatkoch bolestí“, ktoré zaviní človek hriechu, „ktorý sa bude protiviť a povyšovať proti všetkému, čo sa 
volá Boh alebo čomu sa vzdáva božská pocta“44.              

             Nemenej je treba ľutovať to, ctihodní bratia, že aj medzi veriacimi, očistenými krstom v krvi 

neporušeného Baránka a zahrnutými milosťou, sú ľudia vo všetkých vrstvách, ktorí sú úžasne nevedomí vo 

veciach božských a dali sa zviesť bludným učením. Žijú v hriechu ďaleko od príbytku Otcovho, bez svetla 

pravej viery, bez radostnej nádeje budúcej blaženosti, bez dobrodenia a bez sily, ktorá prýšti z lásky, takže 

možno o nich povedať, že sú pohrúžení v temnotách a v tieni smrti. Okrem toho sa u nich vzmáha neúcta ku 

kresťanskej náuke a k zdedenej tradícii, ktorými sa sýti kresťanský život a obhajuje svätosť manželstva. 

Výchova mládeže sa zanedbáva alebo je príliš zmäkčilá. Áno, Cirkvi sa upiera aj právo vychovávať mládež po 

kresťansky. Je to do plaču, ako sa v živote, a u žien obzvlášť, v odeve zabúda na kresťanský stud. Preceňujú sa 

veci časné, ľudia nesmierne túžia po hodnostiach a po malichernej svetskej sláve, nevážia si žiadne autority 

ani Slovo Božie, a tým sa otriasa aj viera a vydáva sa do najväčšieho nebezpečenstva.                          

              Všetky tieto zlá završuje nedbalosť a lenivosť tých, ktorí ako spiaci a bojazliví apoštoli, slabí vo viere, 

biedne opúšťajú Krista, zahrnutého utrpením alebo napádaného útokmi satanovými a zrada tých, ktorí ako 

zradca Judáš, opovážlivo a svätokrádežne pristupujú k oltáru Pána alebo prebiehajú k nepriateľom. 

Mimovoľne nám napadá, že snáď už prichádzajú časy, o ktorých predpovedal Ježiš Kristus: „A keďže sa 
rozmnoží neprávosť, ochladne láska mnohých“45.        

              Kto to s vierou a zbožne uváži, musí sa v horiacej láske k trpiacemu Kristovi horlivejšie uzmierovať za 

hriechy svoje i cudzie, rozširovať slávu Kristovu a pracovať na večnej spáse duší. A iste môžeme použiť slov 

Apoštola, aj keď hovoríme o súčasnej dobe: „Kde sa však rozhojnil hriech, tam sa nad mieru rozhojnila aj 
milosť“46. Skutočne, ľudská zloba sa veľmi rozmohla, ale prispením Ducha Svätého sa tiež vzmáha množstvo 

veriacich oboch pohlaví, ktorí sa dobrovoľne snažia uzmierovať božské Srdce za početné urážky, ktorých sa 

mu dostáva a neboja sa ani obetovať seba samých za obetu zmierujúcu. Ak si niekto s láskou premyslí to, čo 

sme teraz povedali a ak si to zapamätá, bude sa hroziť nielen každého hriechu ako najväčšieho zla, ale odovzdá 
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sa celý vôli Božej. Vzchopí sa, aby porušenú česť Božej velebnosti uzmieroval ustavičnou modlitbou a zvlášť 

dobrovoľným pokáním a trpezlivosťou vo všetkých skúškach, ktoré naň prídu a konečne celým svojím 

životom pod vplyvom myšlienky zmierenia.               

              A tak povstali početné mužské aj ženské kongregácie, ktoré si v radostnej ochote zaumienili byť dňom 

i nocou Pánu Ježišovi akýmsi anjelom útechy v Getsemanskej záhrade. Tak povstali početné združenia, 

schválené Svätou Stolicou, obdarené odpustkami, ktorých účelom je takisto zmierenie, ktoré božskému 

Spasiteľovi podávajú zbožnými úkonmi a cnostným životom. Preto sa tiež organizujú slávnostné zmierne 

pobožnosti, ktoré konajú nielen jednotlivci, ale aj farnosti, diecézy a mestá.            

              Ctihodní bratia! Slávnostné zasvätenie božskému Srdcu vzniklo zo skromných začiatkov, ale 

rozširovalo sa čím ďalej tým viac a želaného lesku nadobudlo naším potvrdením. Preto si tiež vrúcne prajeme, 

aby zmierenie, zavádzané a šírené už od dávna, malo slávnostnú pečať našej apoštolskej autority, aby sa stalo 

všeobecným a bolo poskytované celým katolíckym ľuďom.    

Preto ustanovujeme a nariaďujeme, aby po všetky roky na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo 
všetkých chrámoch na svete sa konala zmierna modlitba, ktorú pripájame k Encyklike, modlitba k nášmu 

najmilšiemu Vykupiteľovi, aby sme ňou uzmierovali jeho božské Srdce za svoje viny a znovu vyhlásili práva 

Ježiša Krista, najvyššieho Kráľa a najdrahšieho Pána.      

              Nemožno pochybovať, ctihodní bratia, že z tejto pobožnosti, obnovenej a rozšírenej po celej Cirkvi, 

vzídu početné a výnimočné dobrá, ako pre jednotlivcov, tak aj pre súkromné i verejné cirkevné združenia. Veď 

Ježiš Kristus sám sľúbil sv. Margite Márii, že „všetkých ctiteľov svojho božského Srdca zahrnie prehojnými 
milosťami“. Hriešnici potom, vidiac, „koho prebodli“47 a „dojatí vzdychmi a slzami celej Cirkvi, budú ľutovať 
urážok, spôsobených najvyššiemu Kráľovi“48 si to všimnú, aby snáď zatvrdiac sa v hriechu, neplakali príliš 

neskoro a už bez úžitku nad ním, až uvidia toho, ktorého urazili, „prichádzať v nebeských oblakoch“49.            

              Spravodliví sa potom stanú ešte spravodlivejšími a svätejšími a s novým zápalom sa budú venovať 

službe svojho Kráľa, ktorého vidia tak pohŕdaného, potieraného, tak nenávideného a vzrastie v nich 

predovšetkým horlivosť o záchranu duší, keď budú rozjímať o smútku obetného božského Baránka: „Aký 
úžitok je z mojej krvi?“50 a zároveň o radosti najsvätejšieho Srdca „nad hriešnikom, činiacim pokánie“51.  Po 

tom jedinom vrúcne túžime, v to jediné dúfame, aby spravodlivý Boh, ktorý by pre desať spravodlivých bol 

odpustil Sodome, bol ešte milosrdnejším k celému ľudstvu. Kiež by sa Cirkvi, ktorá súc spojená s Kristom, 

svojím Prostredníkom a Hlavou, v modlitbe zastupuje celé ľudstvo, na pokorné prosby dostalo toho šťastia, že 

by Boha uzmierila! Kiež Najsvätejšia Panna a matka Božia milostivo vzhliadne na naše priania a na naše túžby! 

Ona nám porodila Ježiša Krista Vykupiteľa, živila a na kríži obetovala, ako obetu za nás! Pre svoje tajomné 

spojenie s Kristom a s jeho jedinečnú milosťou sa stala a nazýva sa „Prostredníčkou nášho zmierenia 
s Bohom“. Dôverujúc v jej príhovor u Ježiša, ktorý „súc jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi“52, si 

ráčil vyvoliť svoju Matku za orodovnicu hriešnikov, za rozdávateľku a prostredníčku milostí, udeľujeme Vám, 

ctihodní bratia a celému stádu zverenému do Vašej starostlivosti, apoštolské požehnanie.                           

              Dané v Ríme u sv. Petra 8. mája 1928 v siedmom roku nášho pontifikátu.    

                                                                                                                             Pius PP. XI. 
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ZMIERNA MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU 
  

              Ó najsladší Ježišu, tvoja láska sa ako mohutný prúd rozlieva na ľudstvo, ktoré ju spláca najväčším 

nevďakom, keď na teba tak zabúda, teba zanedbáva, tebou pohŕda. Hľa, tu kľačíme, pred tvojím oltárom, aby 

sme zvláštnou poctou nahradili veľkú nevšímavosť a všetky urážky od ľudí, ktoré zakúša tvoje milujúce Srdce.  

              Ale vieme, že aj my sme sa prehrešili podobne. Bolestne to ľutujúc, prosíme najprv, aby si sa nad nami 

zmiloval. Dobrovoľným pokáním sme ochotní napravovať hriechy tých, ktorí zblúdiac z pravej cesty buď sa 

zatvrdzujú v svojej nevernosti a nechcú nasledovať teba, svojho Pastiera a Vodcu, alebo spreneveriac  sa 

svojmu krstnému sľubu, odvrhli sladké jarmo tvojho zákona.    

              Oplakávajúc tieto hriechy máme úprimnú vôľu uzmierovať ťa za nich za všetkých a za každý jednotlivý 

hriech, zvlášť za nemravný život a za necudný odev, za hanebné nástrahy nevinným dušiam, za znesväcovanie 

sviatočných dní, za rúhanie proti tebe a proti tvojim svätým, za útoky na tvojho námestníka a na celé kňazstvo, 

za nedbalosť k tvojej predrahej Sviatosti lásky, za zneucťovanie prevelebnej Sviatosti hroznými 

svätokrádežami a konečne za verejné zločiny národov, ktoré urážajú práva a učiteľský úrad Cirkvi tebou 

založené.         

              Kiež by sme mohli zmyť tie zločiny svojou vlastnou krvou! Aby sme však za urážky tvojej božskej 

Velebnosti poskytli aspoň nejakú náhradu, obetujeme ti to zadosťučinenie, ktoré si sám kedysi dal nebeskému 

Otcovi na kríži a ktoré denne obnovuješ na oltároch; spájame ho so zmierením tvojej presvätej Matky Panny 

Márie a všetkých svätých i všetkých zbožných veriacich.    

              Zhrešili sme všetci a nedbali sme na tvoju preveľkú lásku. Sľubujeme ti z celého srdca, že to s tvojou 

milosťou všemožne napravíme pevnou vierou, mravným životom a svedomitým zachovávaním prikázaní 
tvojho evanjelia, predovšetkým prikázania lásky. Zo všetkých síl sa tiež pričiníme, aby sme zamedzili ďalším 

urážkam tvojej božskej Velebnosti a priviedli k tebe čo najviac blúdiacich duší.     

              Prijmi, ó najdobrotivejší Ježišu, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie uzmierovateľky tento náš 

dobrovoľný úkon zmierenia! Udeľ nám milosť, aby sme ti vytrvalo, verne a oddane slúžili až do smrti a raz sa 

všetci dostali do svojej vlasti, kde s Otcom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ Boh na veky vekov.  

Amen.       

 

C. J. A. et R.! 

  

  


