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Inštrukcia Najvyššej kongregácie Sv. Officia z 20. 12. 1949. 

Aj keď sa katolícka Cirkev nezúčastňuje na „ekumenických“ kongresoch a iných zhromaždeniach, napriek 

tomu nikdy nezabúdala, ako vyplýva z početných pápežských dokumentov, a tiež nikdy v budúcnosti 

neupustí od toho, aby s najväčším záujmom a ustavičnou modlitbou podporila všetky pokusy, ktoré sa 

snažia dosiahnuť to, čo Kristovi ležalo na srdci, totiž aby všetci, ktorí v neho veria, „jedno boli.“ (Ján 17, 23) 

Vskutku totiž objíma s materskou láskou všetkých tých, ktorí sa k nej vracajú ako k jedinej pravej Cirkvi 

Kristovej. Preto nemôže byť nikdy postačujúce schvaľovať a podporovať všetky plány a opatrenia minulosti 

a prítomnosti, ktoré majú v zhode s cirkevnou autoritou na zreteli správne poučovanie vo viere 

očakávaných konvertitov alebo jej prehlbovanie u obrátených. Teraz sa ale v mnohých častiach sveta v 

dôsledku vonkajších udalostí a zmien v duchovnom zameraní, ako aj predovšetkým vďaka spoločnej 

modlitbe veriacich, samozrejme z podnetu milosti Ducha Svätého, stále viac a viac oživovali v srdciach 

mnohých nekatolíkov želania, navrátiť sa k jednote všetkých, ktorí veria v Krista Pána. To je určite pre synov 

pravej Cirkvi dôvodom ku svätej radosti v Pánovi a zároveň podnetom prísť na pomoc všetkým čestným 

hľadačom pravdy tým, že im vrúcnou modlitbou vyprosia u Boha svetlo a silu. Doterajšie pokusy, ktoré boli 

rôzne podniknuté jednotlivými osobami ako aj spoločenstvami, aby zmierili odlúčených kresťanov s 

katolíckou Cirkvou, sú síce predchnuté výbornými úmyslami, ale neopierajú sa vždy o správne zásady; a 

dokonca ak je to tak, nedá sa napriek tomu zabrániť určitému nebezpečenstvu, ako už ukázal skúsenosti. 

Preto považuje táto Najvyššia kongregácia Sv. Officia, ktorej prislúcha starať sa o to, aby poklad viery bol 

neporušene zachovaný a chránený, za vhodné, aby pripomenula a nariadila nasledujúci body:   

1. Keďže vyššie uvedené znovu zjednotenie je predovšetkým úlohou a povinnosťou Cirkvi, musia sa toho s 

osobitnou starostlivosťou ujať biskupi, lebo „ich Duch Sv. ustanovil, aby riadili Cirkev Božiu.“ (Sk. 20, 28). 

Je preto ich povinnosťou, nielen starostlivo a účinne na celé toto hnutie dohliadať, ale tiež ho s rozhľadom 

podporiť a riadiť: jednak aby boli nápomocní tým, ktorí hľadajú pravdu a pravú Cirkev a za druhé, aby 

uchránili veriacich pred nebezpečenstvami, ktoré ľahko z tohto hnutia vznikajú. Preto sa musia 

predovšetkým dôkladne oboznámiť so všetkým, s čím sa týmto hnutím v ich biskupstvách začalo a čo sa 

deje. Pre tento účel označia schopných kňazov, ktorí podľa náuky viery a smerníc vydaných Svätou stolicou 

- napr. v encyklikách „Satis Cognito“ (Lev XIII., z 29.6. 1896), „Mortalium animos“ (Pius XI., z 6. 1. 1928 ) a 

„Mystici Corporis Christi“ (Pius XII., z 29. 6. 1943) - budú pozorne sledovať to, čo stojí v súvislosti s týmto 

hnutím, a ktorí im potom podľa predpisov o tom a v stanovených lehotách podajú správu. S mimoriadnou 

starostlivosťou budú sledovať katolícke verejné prejavy každého druhu k tomuto predmetu a naliehať na 

dodržiavanie kanónov (Cirkevného zákonníka CIC) „O predbežnej cenzúre kníh a ich zákaze.“ (CIC, can . 

1384 nn.) Nezabudnú tiež nič, čo by sa týkalo publikácií nekatolíkov, pokiaľ by mali byť katolíkmi vydávané, 

citované alebo rozširované. Rovnako si dajú záležať na tom, aby nekatolíkom, ktorí sa chcú zoznámiť s 

katolíckou náukou zaobstarali k tomuto účelu vhodné pomôcky, ako aj označili povereníkov a informačné 

miesta, na ktoré by sa mohli nekatolíci obrátiť o radu. Tím skôr sa postarajú o to, aby tým, ktorí už 

konvertovali, boli dostupné všetky pomôcky k získaniu presnejších znalostí katolíckej viery a k účinnej 

podpore ich náboženského života, konkrétne zhromaždeniami a združeniami zodpovedajúcimi pre tento 

účel, duchovnými exercíciami a iným cvičením zbožnosti. 

2. Čo sa týka pracovnej metódy, ktorá by mala byť dodržovaná, určí biskup, čo sa má robiť a od čoho upustiť 

a presvedčí sa, že každý postupuje podľa týchto ich predpisov. Ďalej budú bdieť nad tým, aby nebol pod 

falošnou zámienkou - že sa musí skôr dbať na to, čo nás spája, než to, čo nás rozdeľuje - podporovaný 

nebezpečný indiferentizmus (pozn. nem. vyd. K.H: rovnosť všetkých náboženstiev, porov. Encykl. Gregora 

XVI. „Mirari vos“ z 15. 8. 1832) zvlášť u tých, ktorí sú v teologických požiadavkách menej skúsení a ktorých 

náboženská prax je skôr slabá. Lebo musíme sa chrániť toho, aby sme neprispôsobovali v duchu, ktorý sa 



 

3 
 

O „EKUMENICKOM“ HNUTÍ. Ecclesia Catholica. (Pius XII. 1949) 

dnes nazýva „irenický“ (pozn. nem. vyd. K.H: usilovať o mier na úkor pravdy), katolícke pravdy, či už dogmy 

alebo s nimi súvisiace náuky, zbližovacími štúdiami a márnou snahou o postupné prispôsobenie rôznych 

náboženských vyznaní, náukám odlúčených tak, že tým utrpí čistota katolíckej náuky, alebo sa zatemní jej 

pravý a istý obsah. Budú tiež zavrhovať onen nebezpečný spôsob vyjadrovania, z ktorého vzniká falošné 

chápanie a klamné nádeje, ktoré nemôžu byť nikdy naplnené; tak napr. keď sa tvrdí, že to, čo sa učí o návrate 

odlúčených k Cirkvi, k ústave Cirkvi a o mystickom tele Kristovom, nemusí sa oceňovať v prehnanej miere, 

veď predsa nie je všetko predpisom viery; alebo, čo je ešte horšie, že v dogmatických požiadavkách katolícka 

Cirkev nikdy nemala plnosť Kristovu, ale môže v tom byť ešte zdokonalená inými. Budú s úzkostlivou 

starostlivosťou a s najväčším dôrazom vystupovať proti tomu, aby v predstavovaní reformácie a prípadov 

reformátorov neboli chyby katolíkov natoľko preháňané a vina reformátorov natoľko zastieraná, alebo aby 

nebolo to, čo je vedľajšie príliš vyzdvihované do popredia, aby naproti tomu nebola takmer nespozorovaná 

a uvážená hlavná vec, totiž odpad od katolíckej viery. Konečne budú bdieť nad tým, aby prehnanou a 

falošnou vonkajšou horlivosťou alebo nerozumným a senzáciu budiacim vystupovaním sa neuškodilo viac 

než prospelo žiaducemu cieľu. Prednášaná a vykladaná musí teda byť celá neskrátená katolícka náuka. V 

žiadnom prípade sa nesmie prejsť mlčaním alebo viacznačnými slovami zastrieť to, čo hovorí katolícke 

učenie o pravej podstate a stupňoch ospravedlnenia, o ústave Cirkvi, o prvenstve právomoci pápeža, a o 

návrate odlúčených k pravej Cirkvi Kristovej ako jedinej ceste k jednote. Môžeme im však povedať, že pre 

nich sa ich návratom k Cirkvi žiadnym spôsobom nestratí to dobré, čo im skrze milosť Božiu až doteraz bolo 

poskytnuté, ale návratom bude iba ešte zdokonalené a dokončené. Každopádne sa treba vyhnúť hovoriť o 

tom tak, aby v nich nevznikol názor, ako by svojim návratom priniesli Cirkvi niečo podstatné, čo jej doteraz 

chýbalo. To musí byť skutočne povedané jasnými a nedvojznačnými slovami: za prvé preto, že hľadajú 

pravdu; a potom, že pravá jednota nemôže byť nikdy uskutočnená mimo pravdy. 

3. Obzvlášť čo sa týka zhromaždení a konferencií katolíkov a nekatolíkov, ktoré boli v poslednej dobe na 

mnohých miestach organizované na podporu „zjednotenia vo viere“, je bezpodmienečne nutná zvláštna 

bdelosť a riadenie cesty ordinármi. Lebo aj keď tieto stretnutia môžu poskytovať žiaducu príležitosť na 

šírenie vedomostí katolíckej náuky medzi nekatolíkov, s ktorou títo až doteraz väčšinou neboli dostatočne 

oboznámení, tak predsa ľahko skrývajú aj pre katolíkov príliš vážne nebezpečenstvo indiferentizmu. Tam 

kde sa objavuje určitá nádej na dobrý výsledok takýchto podujatí, tam miestny ordinár určí podmienky, pre 

riadne zabezpečenie tak, že vyšle na tieto stretnutia odborne školených kňazov, ktorí sú schopní katolícke 

učenie bezchybne a zodpovedajúcou formou podávať a obhájiť. Veriaci sa ale týchto stretnutí nemajú 

zúčastňovať bez zvláštneho dovolenia cirkevnej vrchnosti, ktoré môže byť udelené len tým, ktorí sú známi 

ako dobre poučení a upevnení vo viere. Tam kde však neexistuje odôvodnená nádej na dobrý výsledok, 

alebo v prípade, že je obava z nebezpečenstva nejakého druhu, majú byť veriaci múdrym spôsobom 

zadržiavaní ďalej od týchto akcií a konferencie samotné majú byť  včas zrušené alebo postupne zastavené. 

Keďže však skúsenosť učí, že väčšie zhromaždenia tohto druhu prinášajú málo plodov a obyčajne súčasne 

viac nebezpečenstiev, bolo by možné ich organizovať len po veľmi dôkladnom prešetrení. Na spoločné 

rozhovory medzi katolíckymi a nekatolíckymi teológmi nech sú vysielaní len takí kňazi, ktorí sa preto naozaj 

preukázali ako schopní dôkladnými teologickými znalosťami a svojou neotrasiteľnou vernosťou voči 

zásadám a smerniciam Cirkvi pre tieto záležitosti. 

4. Všetky vyššie uvedené zhromaždenia a konferencie verejné a neverejné, väčšie aj menšie, podliehajú 

predpisom Cirkvi, ktoré táto posvätná kongregácia pripomenula vo svojom varovaní "Cum comparatum " z 

5. 6. 1948 (AAS XL, 1948, 257 - pripomína sa CIC, can . 1325, § 3, kde sa hovorí: Katolíkom nie je dovolené 

konať s nekatolíkmi dišputácie alebo konferencie, hlavne verejné. K tomu je potrebné povolenie Sv. Stolice, 

alebo v naliehavých prípadoch ordinára). Predpokladom pri tom je, že tieto podujatia budú vykonané po 

dohode a síce za tým účelom, aby katolícka a nekatolícka časť, v prejave a proti prejavu si boli rovní, hovorili 

o otázkach náuky viery a mravov, pričom každý vyloží náuku svojej viery ako svoj vlastný názor. Takéto 

medzi-konfesionálne zhromaždenia nie sú týmto absolútne zakázané; nemajú byť ale vykonávané bez 
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predchádzajúceho povolenia príslušných cirkevných úradov. Naproti tomu pod spomínané varovanie 

nespadá: katechetické poučovanie, aj keď je zároveň udeľované väčšiemu počtu; takisto nie prednášky, v 

ktorých nekatolíkom, ktorí sa chcú vrátiť do Cirkvi, je vykladaná katolícka náuka. To platí aj v prípade, že 

pritom príležitostne nekatolíci prednášajú náuku ich vlastného náboženského spoločenstva s úmyslom, aby 

si jasne a vedome odpovedali na to, v čom ich náuka s náukou katolíckou súhlasí a v čom sa od neho líši. 

Ďalej sa varovania netýkajú: takých zmiešaných zhromaždení katolíkov a nekatolíkov, v ktorých nie je vôbec 

reč o otázkach náuky a mravov, ale kde sa účastníci radia o tom, ako by bolo možné spoločne brániť 

prirodzené práva alebo kresťanské náboženstvo proti dnešnému spriahnutému postupu nepriateľov Boha; 

ani zasadnutia, ktoré majú za predmet obnovu sociálneho poriadku alebo podobné otázky. Ani v týchto 

kruhoch samozrejme nie je katolíkom dovolené schvaľovať alebo pripúšťať niečo, čo nesúhlasí s Božím 

zjavením a s cirkevnou náukou, konkrétne v sociálnej oblasti. Pre miestne konferencie a zhromaždenia, 

ktoré podľa vyššie uvedeného výkladu spadajú pod varovania, dostanú ordinári právomoc na 3 roky, ktoré 

sa počítajú od uverejnenia týchto pokynov, udeliť požadované predbežné povolenie Apoštolskej Stolice, 

avšak za týchto podmienok:  

I. Každá „communicatio in sacris“ (= spoločná bohoslužba) je bezpodmienečne vylúčená;  

II. rozpravy samotné majú byť nariadeným spôsobom pod dohľadom a byť riadené;  

III. na konci každého roka musí byť tejto Najvyššej kongregácii podaná správa, na ktorých miestach sa také 

akcie konali a aké skúsenosti boli pri tom získané. 

Ohľadom vyššie uvedených teologických rozhovorov bude ďalej udeľovaná tá istá právomoc na rovnakú 

dobu: miestnymi ordinármi, kde sa tieto akcie konajú, alebo ordinárom, ktorý bude na základe vzájomnej 

dohody s ostatnými ordinármi poverený na riadenie tohto diela, a síce za rovnakých spomínaných 

podmienok, avšak len vtedy, ak každý rok bude tejto kongregácii podaná správa o prerokovávaných 

otázkach, o účastníkoch, ako aj o referentoch oboch strán. Pre konferencie a zhromaždenia medzi-

diecézneho alebo národného alebo medzinárodného charakteru je vždy nevyhnutné predbežné zvláštne 

povolenie samotnej Sv. Stolice pre každý jednotlivý prípad. V samotnej žiadosti sa musia uviesť aj otázky a 

predmet zamýšľaný na prerokovávanie, ako aj referenti. Nie je dovolené začínať s vonkajšími prípravami 

takýchto stretnutí pred vyžiadaným schválením alebo spolupracovať s nekatolíkmi, ktorí tieto prípravy 

vezmú do svojich rúk. 

5. Hoci je pri týchto konferenciách a zhromaždeniach vylúčené akékoľvek „communicatio insacris“, napriek 

tomu nie je zakázaná spoločná modlitba Otčenáš, alebo iné modlitby schválené Cirkvou, pri začatí a 

skončení zhromaždenia. 

6. Aj keď právom a povinnosťou každého ordinára je bdieť nad týmto dielom vo svojej diecéze, podporovať 

ho a riadiť, tak bude napriek tomu vhodná a dokonca nutná spolupráca viacerých biskupov na zriadenie 

stredísk a úradov, ktorými by mala byť celá záležitosť priebežne sledovaná, kontrolovaná a riadená. Je preto 

vecou ordinára, aby sa dohodli na vhodnej metóde, aby bol zaistený jednotný postup a riadna spolupráca. 

7. Predstavení reholí sú povinní bdieť s veľkou starostlivosťou nad tým, aby ich podriadení sa presne a 

svedomito držali týchto príslušných predpisov Sv. Stolice alebo predpisov vydaných ordinármi. Aby však 

toto veľmi významné dielo znovu - „zjednotenia“ všetkých kresťanov v jednej pravej viere a v jednej pravej 

Cirkvi sa stalo čoraz väčším a hlavným prianím celej duchovnej starostlivosti a aby si celý katolícky ľud od 

Boha tento návrat vrúcne vyprosoval, bude bez pochyby potrebné poučiť veriacich o týchto problémoch a 

snahách, ako aj o dôvodoch, o ktoré sa opierajú predpisy Cirkvi, tohto sa týkajúce, a to vhodným spôsobom, 

ako napr. pastierskymi listami. Všetci veriaci, zvlášť ale kňazi a rehoľníci, mali by byť povzbudení a horliví 

za to, aby svojou modlitbou a obeťou obohatili toto dielo a snažili sa ho podporiť. A mali by si všetci dobre 
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pripomenúť, že zajatým v blude nebude cesta k pravde a k Cirkvi ničím účinnejšie vyrovnaná, než vierou 

katolíkov, ktorá sa osvedčuje v mravnej čistote spôsobu života. 

 

Dané v Ríme, v sídle Sv. Officia, 20. 12. 1949 

+ František, karidnál Marchetti-Selvaggiani, sekretár, Alfréd Ottaviani , prísediaci 
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