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Velebným bratom patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a ostatným ordinárom spojeným v 

pokoji a jednote s Apoštolskou stolicou. 

Ctihodní bratia - pozdrav a apoštolské požehnanie! 

Zaiste je vám všeobecne známe s akou starostlivosťou a pastierskou láskavosťou, starostliví Rímski pápeži, 

Naši predchodcovia, plniac povinnosti aj úrad im odovzdaný od Krista Pána v osobe sv. Petra, kniežaťa 

apoštolov, nikdy neustali pásť baránky a ovce, horlivo kŕmiť slovom viery celé stádo Pánovo a napájať ho 

spasiteľným učením a vzďaľovať ho od jedovatých pastvín. 

Vám Ctihodní bratia v biskupskej službe je to navyše aj osobne obzvlášť povedomé a blízke. A zaiste tým 

Našim predchodcom, ako zástancom a ochrancom vznešeného katolíckeho náboženstva, pravdy a 

spravodlivosti, starostlivým veľmi horlivým pastierom o spásu duší, nič tak na mysli neležalo, než aby 

svojimi listami plnými múdrosti a rozumu odkryli Božie zákony a zavrhli všetky bludy protiviace sa Bohu a 

Božej viere, učeniu katolíckej Cirkvi, mravnosti a počestnosti a večnej spáse ľudského pokolenia; čím neraz 

spôsobili u mnohých často aj ťažké búrky nevôle, ktoré poľutovaniahodným spôsobom rozvírili kresťanskú 

aj občiansku spoločnosť. 

Z tohto dôvodu sa tí istí Naši predchodcovia stavali s apoštolskou statočnosťou na odpor nešľachetným 

úkladom bezbožných ľudí, ktorí podobní vlnám rozbúreného mora, vyplavovali na Božie svetlo svoje 

pomätenosti a sľubovali slobodu, hoci sami boli otrokmi svojho narušenia, usilovali sa vyvrátiť základy 

katolíckeho náboženstva aj občianskej spoločnosti lživými výmyslami a svojimi zhubnými spismi do koreňa 

vyhladiť cnosť a spravodlivosť, porušiť srdce a myseľ všetkých, odvrátiť od pravej disciplíny a mravov 

neopatrných, zvlášť potom neskúsenú mládež, biedne ju kaziť, uchvátiť osídlami bludu a na konci vyrvať z 

lona katolíckej Cirkvi. 

Avšak My, ako je vám ctihodní bratia v biskupskej službe predobre známe, akonáhle sme tajným vnuknutím 

Prozreteľnosti Božej - avšak bez všetkých Našich zásluh - boli povýšení na tento Petrov stolec a zbadali, k 

preveľkej bolesti Nášho srdca, tak hroznú búrku, rozpútanú toľkými zlými výmyslami, ako sa valí na 

kresťanský ľud z toľkých bludov, tu sme v súlade s povinnosťami Svojho apoštolského úradu, idúc v 

šľapajach Svojich predchodcov, pozdvihli Svoj hlas a zavrhli sme hlavné bludy nášho prenáramne smutného 

veku mnohými na svetlo Božie vydanými okružnými listami a alokúciami v konzistóriu uskutočňovanými 

aj inými apoštolskými dokumentmi, povzbudzujúc Vašu výnimočnú biskupskú pozornosť a napomínajúc 

opäť a opäť všetkých Nám najmilších synov katolíckej Cirkvi, aby sa predovšetkým štítili nákazy tohto 

ohavného moru a varovali sa ho. 

Predovšetkým však ale Svojou prvou encyklikou z 9. 12. 1854 a potom druhou 9. 6. 1862 zavrhli sme 

príšerné bludy a výmysly, ktoré panujú práve v dnešných časoch na prenáramne veľkú škodu duší, na újmu 

svetskej spoločnosti, avšak predovšetkým odporujú nielen samotnej katolíckej Cirkvi a jej spasiteľnému 

učeniu, ale aj Božej spravodlivosti a odvekému prirodzenému právu a zákonu, vštiepenému Bohom do srdca 

každého človeka a do jeho zdravého rozumu, v ktorom takmer všetky bludy majú svoj pôvod.  

Hoci sme ani v najmenšom nezabudli najdominantnejšie bludy explicitne pomenovať a zamietnuť, ako 

ostatne vyžaduje prospech katolíckej Cirkvi a spása duší, ktorú nám Boh zveril, ako aj samotné dobro 

ľudskej spoločnosti, chceme opäť povzbudiť Vašu pastiersku starostlivosť, aby ste vyhladili aj ostatné 

falošné výmysly, ktoré pramenia z týchto bludov ako z fontány. 

Tieto falošné a prevrátené výmysly sú tým viac zavrhnutiahodné, pretože smerujú predovšetkým k tomu, 

aby prekážali, ba dokonca aby odstránili onú spasiteľnú službu, ktorú má vykonávať katolícka Cirkev, a to 
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slobodne podľa ustanovení a príkazu svojho Božieho pôvodcu až do konca sveta, nielen v prospech 

jednotlivých ľudí, ale aj v prospech celých pokolení a všetkého ľudu aj s ich kniežatami a aby bola zničená 

ona obojstranná spolupráca dôvery a harmónie medzi mocou duchovnou a svetskou slúžiaca vždy ku blahu 

a prospechu tak Cirkvi, ako aj svetskej občianskej spoločnosti.1  

Však o tom, najdôstojnejší bratia v biskupskej službe, máte i svoje vlastné skúsenosti, že v tejto dobe je 

nemálo tých, ktorí občianskej spoločnosti prispôsobujú svoju bezbožnú a absurdnú zásadu takzvaného 

„naturalizmu“ a odvažujú sa tvrdiť, že vraj „ohľad na obecné blaho a vôbec občiansky pokrok si údajne 

vyžaduje, aby ľudská spoločnosť bola ustanovená a spravovaná bez akéhokoľvek zreteľa na náboženstvo 

a to tak, akoby ho ani vôbec nebolo alebo aspoň akoby nebolo absolútne žiadneho rozdielu medzi pravým 

náboženstvom a náboženstvami nepravými.“ 

Podobne sa nehanbia tvrdiť, proti učeniu Svätého písma aj svätých Otcov, že vraj verejné blaho je najlepšie 

zaistené tam, kde sa verejnej moci údajne nepriznáva povinnosť trestať narušiteľa katolíckeho náboženstva 

zákonnými trestami, iba ak si to žiada verejný poriadok. 

Vychádzajúc z tejto falošnej predstavy o spoločenskej vláde, nehanbia sa podporovať aj iné bludné výmysly, 

nanajvýš zhubné pre katolícku Cirkev a spásu duší, ktoré Náš predchodca, blahej pamäti Gregor XVI.2 nazval 

„pominutím zmyslov“, totiž že vraj sloboda svedomia a náboženská sloboda je prirodzeným právom 

každého človeka a že by to malo byť tiež vyhlásené zákonom, že občania majú právo verejne vyjadrovať a 

vysvetľovať všelijaké svoje myšlienky verbálne, tlačou alebo iným spôsobom, v čom by nemali byť 

absolútne nijako obmedzovaní ani duchovnou autoritou a ani svetskou mocou. Keď však ale toto drzo 

propagujú, zaiste vo svojej mysli neuvažujú o tom, že nekontrolovane hlásajú absolútnu slobodu na záhubu3, 

kde pod zámienkou bezbrehých a nikdy nekončiacich sporov ohľadom presvedčenia, budú si ohrievať svoju 

polievočku tí, ktorí sa vedome rúhajú Bohu a Božej pravde vo svojej demagogickej žvástavosti, bezbožnej 

múdrosti, hoci čistá viera a kresťanská múdrosť nás varuje a učí, aby sme sa vyhýbali a stránili týmto 

nanajvýš škodlivým rozmarom a márnivostiam.4  

Všade tam, kde bolo náboženstvo odstránené z občianskej spoločnosti a bolo zavrhnuté Božie zjavenie aj 

autorita Božieho učenia, stratil a zatemnil sa tiež aj jasný pojem o spravodlivosti a ľudskom práve a 

namiesto skutočne pravej spravodlivosti a zákonného práva nastúpilo hmotné násilie, a preto je 

nepochopiteľné, že sa niektorí nič nedbajúc a opovrhujúc najistejšími pravidlami zdravého rozumu, 

odvažujú prevolávať, že údajne akási verejná mienka predstavuje najvyšší zákon, zbavený všetkej Božej a 

ľudskej kontroly; a že v skutočnosti doslova anarchistická svojvôľa ulice má byť údajne rozhodujúca pre to, 

aby takáto svojvôľa konaných skutkov, nadobudla právnu platnosť v rámci politického poriadku. 

Kto by však naozaj nevidel a nechápal, že ľudská spoločnosť, zbavená väzieb na náboženstvo a pravú 

spravodlivosť, nemôže mať iné predsavzatie a cieľ, než aby iba nadobúdala a hromadila pozemské hmotné 

statky, bez toho aby sa vo svojom konaní riadila iným zákonom, než pravidlami neskrotnej túžby srdca po 

rozkošiach a výhodách, ktorým otročí? 

Z tohto dôvodu potom takíto ľudia prenasledujú rehoľné spoločnosti, oddane slúžiace Cirkvi, občianstvu aj 

osvete. S krutou nenávisťou vyhlasujú, že údajne nemajú právo na svoju existenciu, pritakávajúc takto 

myšlienkam heretikov. Lebo ako prenáramne múdro učil náš predchodca, blahej pamäti Pius VI.: „rušiť 

rehoľné rády znamená zabraňovať právu slobodne vyznávať a žiť podľa evanjeliových rád, deformovať tak 

                                                           
1 Gregor XVI. encyklika "Mirari vos" 15. 8. 1832 
2 Gregor XVI. encyklika "Mirari vos" 15. 8. 1832 
3 Sv. Augustín, epist. 105. al 166 
4 Sv. Lev, epist. 164 al. 133. §2 edit. Ball. 
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spôsob života v Cirkvi, schválenému v zhode s učením apoštolov a urážať slávnych zakladateľov, nami 

ctených na oltári, ktorí nadšení samotným Bohom, založili tieto spoločenstvá.“5  

Okrem toho ešte bezbožne vyhlasujú, že sa údajne vraj sluší zbaviť občanov aj Cirkev oprávnenia verejne 

rozdávať almužny z dôvodu kresťanskej lásky. Tiež by mal byť zrušený aj zákon, ktorým v určité dni, kvôli 

pocte Božej, je zakázaná služobnícka práca, poukazujúc pritom najmä na argument, že by spomínané 

oprávnenie a zrušenie zákona najlepšie prospelo ekonomickej efektívnosti národného hospodárstva. 

V skutočnosti im však ale nestačí ani len obyčajné odstránenie náboženstva z verejného života, ale veľmi 

radi by odstránili náboženstvo aj z rodín a domácností. Vyučujúc a vyznávajúc najzávažnejšej omyly 

„komunizmu a socializmu“ tvrdia, že ľudská spoločnosť aj každá rodina odvodzuje celý princíp svojej 

existencie jedine z civilného práva a že len z tohto základu vyplývajú a na ňom závisia všetky práva rodičov 

voči svojim vlastným deťom, a obzvlášť v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Takýmito bezbožnými výmyslami a intrigami sa usilujú títo ľstiví ľudia o to, aby spasiteľné učenie katolíckej 

Cirkvi a jej pôsobenie sa úplne vylúčilo z vyučovania a vychovávania mládeže, aby útle a poddajné duše 

mládeže boli infikované a biedne nakazené všemožnými zhubnými bludmi a nemravnými neresťami. 

Veď všetci, ktorí sa pokúšali o zmätky v Cirkvi a v štáte, o zvrátenie dobrého poriadku v spoločnosti a o 

zničenie cirkevného i svetského práva, vždy sústreďovali všetky svoje zlomyseľné schopnosti, úsilie i 

činnosť na to, ako bolo už vyššie povedané, aby zaskočili a mravne skazili najmä neopatrnú mládež a na jej 

mravnej skaze zakladali všetky svoje nádeje. Preto tiež nikdy nepoľavujú v trvalom prenasledovaní 

cirkevných duchovných, ako to dokazuje už aj nemálo zdokumentovaných skúseností z minulosti, keď 

napriek všetkému tomu, čo slúžilo k hojnému úžitku kresťanstva, štátu i osvety, oni v praxi presadzovali 

heslo, že je údajne nevyhnutné, aby duchovenstvo, ktoré je vraj nepriateľské k pravému a užitočnému 

pokroku vedy a civilizácie, aby bolo odrezané od akýchkoľvek možností starať sa, vyučovať a vychovávať 

mládež. 

Iní zase, obnovujúc falošné a toľkokrát už odsúdené nezmysly novátorov, sa odvažujú s nevšednou 

nehanebnosťou podrobovať ľubovôli svetskej vlády zvrchovanú autoritu Cirkvi a jej sv. Stolicu, udelenú jej 

od Krista Pána a popierať všetky práva Cirkvi a sv. Stolice, pokiaľ tieto práva majú akýkoľvek vzťah ku 

svetským skutočnostiam. 

Nehanbia sa totiž tvrdiť, že vraj zákony Cirkvi nezaväzujú veriacich vo svedomí, pokiaľ nie sú vyhlásené 

občianskou mocou, že výnosy a dekréty rímskych veľkňazov, ktoré odkazujú na náboženstvo a Cirkev, 

potrebujú rozhodnutie a schválenie civilnej moci, alebo aspoň jej súhlas; alebo prinajmenšom, že svetská 

moc má akési právo „veta“ ohľadom pápežských apoštolských dekrétov, ktorými sa členom katolíckej Cirkvi 

zakazujú tajné slobodomurárske spoločnosti6, či už sa v nich vyžaduje prísaha udržovať tajomstvo alebo nie 

a v ktorých sa ich stúpenci a priaznivci trestajú exkomunikáciou z Cirkvi. Tieto dekréty vraj nemajú platnosť 

v tých krajinách, kde takéto slobodomurárske spolky so súhlasom svetskej vrchnosti môžu legálne pôsobiť 

a že kliatby, uvalené všeobecným Tridentským koncilom a rímskymi pápežmi na tých, ktorí právo a majetok 

Cirkvi napadli a uchvátiac ho držia, sa opiera o zmätok medzi duchovným a svetským poriadkom a smeruje 

k čisto sekulárnemu dobru; a že Cirkev údajne vraj nesmie nič nariadiť, čím by sa viazalo svedomie veriacich 

smerom k užívaniu časných vecí; že Cirkev vraj nemá právo postihovať trestami tých, ktorí porušujú jej 

zákony; že je údajne v súlade so zásadami posvätnej teológie a verejného práva presadzovať a požadovať 

od civilnej vlády právo na majetok, ktorý vlastní Cirkev, náboženské rády a iné zbožné zariadenia.  

                                                           
5 Epist. cardin. de la Rochefoucalt, 10. 3. 1791 
 
6 Klement XII. "In eminenti", Benedict XIV. "Providas Romanorum",Pius VII. "Ecclesiae", Lev XII. "Quo graviora" 
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Oni tiež ďalej bez hanby verejne hlásajú rôzne heretické táraniny, z ktorých už povstalo toľko prevrátených 

výmyslov a bludov. Žvástajú o tom, že cirkevná moc údajne nie je podľa Božieho  práva rozdielna a nezávislá 

od moci svetskej a že údajne ani nie je možné, aby sa toto vzájomné odlíšenie a nezávislosť oboch mocí 

paralelne zachovalo bez toho, aby údajne Cirkev nenapadla a neuchvátila podstatné práva moci svetskej. 

Tiež nemôžeme mlčať ani s ohľadom na nehanebnosti tých ľudí, ktorí neznášajúc zdravé učenie, hlásajú že 

sa údajne smie odoprieť súhlas a poslušnosť tým zisteniam a dekrétom Apoštolskej Stolice, ktorých cieľom 

je všeobecné dobro Cirkvi, jej práva a disciplína a že toto je možné bez hriechu a bez straty katolíckeho 

vyznania, pokiaľ sa tieto vyhlásenia Cirkvi netýkajú dogiem o viere a mravoch. Zaiste niet nikoho, kto by 

jasne a zrejme nevidel a nespoznával, ako veľmi sa toto protiví katolíckemu článku viery o plnej moci, 

prepožičanej rímskemu pápežovi Božím právom od samotného Krista Pána, aby apoštol svätý Peter pásol, 

riadil a spravoval celú Cirkev. Pri tak obrovskej zvrátenosti týchto vyššie uvedených a skazených výmyslov, 

sme si My veľmi dobre vedomí veľkej zodpovednosti Svojho Apoštolského úradu, a preto máme veľké 

starosti o Naše najsvätejšie náboženstvo, zdravé učenie a o spásu Nám zverených duší, ako aj o blaho 

svetskej spoločnosti vôbec, a preto som uznal za potrebné pozdvihnúť opäť Svoj Apoštolský hlas. 

Preto všetky tieto a jednotlivé falošné výmysly a učenie v tomto liste zvlášť zmienené, mocou Svojou 

Apoštolskou odmietame, zavrhujeme a odsudzujeme, prikazujúc, aby ich všetky deti katolíckej Cirkvi naisto 

pokladali za odmietnuté, zavrhnuté a naveky odsúdené. 

Okrem toho, ctihodní bratia v biskupskej službe, je Vám veľmi dobre známe ako v týchto časoch tí, čo 

nenávidia každú pravdu a spravodlivosť a úhlavní nepriatelia Nášho náboženstva, podvádzajú národy 

knihami, spismi a novinami roztrúsenými po celom svete a obsahujúcimi mor zlomyseľných klamstiev a 

rozsievajú bezbožné náuky. Zaiste nebude pre Vás tajomstvom, že v tomto našom čase sa nachádzajú tiež aj 

takí, ktorí pohnutí a podnietení diabolským duchom zabŕdli tak hlboko do bezbožnosti, že sa už ani len 

nehanbia zapierať nášho Pána a vládcu Ježiša Krista a spurne s nešľachetnou nehanebnosťou bojujú proti 

jeho Božstvu. 

V tomto Vás však musím, ctihodní bratia v biskupskej službe, po zásluhe naozaj pochváliť, že ste proti 

takýmto bezbožnostiam nezabudli čo najhorlivejšie pozdvihnúť svoj biskupský hlas. Preto týmto Svojim 

listom Vás opäť láskyplne oslavujeme, ktorí ste povolaní mať účasť v Našej starostlivosti a ste Nám v Našich 

veľkých trápeniach útechou, radosťou i potešením pre Vašu skvelú nábožnosť a zbožnosť, ktorou vynikáte 

a pre obdivuhodnú lásku, vernosť a poslušnosť s akou ste Nám a tejto Apoštolskej stolici oddaní a usilujete 

sa statočne a namáhavo vykonávať svoj prenáramne ťažký biskupský úrad. Odtiaľ, od tejto Vašej príkladnej 

horlivosti aj My očakávame, že vezmete meč Ducha, ktorým je slovo Božie a posilnení v milosti Pána Nášho 

Ježiša Krista budete sa zo dňa na deň stále viac a viac s mnohonásobnou snahou starať o to, aby veriaci, 

ktorí sú zverení do Vašej opatery, sa zdržiavali od jedovatých bylín, ktoré nepestuje Ježiš Kristus, pretože 

nie sú zasadené Otcom.7  

A neustávajte týmto veriacim pripomínať, že každé pravé blaho pramení ľuďom z nášho vznešeného 

náboženstva a jeho učenia a zo života podľa neho, lebo blahoslavený je ľud, ktorého Bohom je Pán.8  

Učte, že kráľovstvá majú svoje trvanie a základ v katolíckej viere9, že nič nie je tak zhubné, skazonosné a 

všetkým nebezpečenstvám vystavené ako ten výmysel, že stačí mať iba slobodnú vôľu, s ktorou sme sa 

narodili, akoby ani nič iné nebolo, že keď zabudneme na nášho Stvoriteľa a vzdáme sa jeho moci, že tak 

môžeme prejaviť našu „slobodu“.10  

                                                           
7 Sv. Ignat. ad Philadelph. 3 
8 Žalm 143 
9 Sv. Celestin, epist. 22. ad Synod. Ephes. 
10 Sv. Innocenc 1. epist. 29 ad epp. conc. Carthag. 
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Ale nezabudnite tiež učiť aj to, že svetská moc je daná nielen na správu sveta, ale najmä na ochranu Cirkvi11 

a že nie je ničoho, čo by bolo panujúcim vladárom k väčšiemu prospechu a na väčšiu slávu, ako keď - ako 

písal Náš veľmi múdry a statočný predchodca sv. Felix cisárovi Zenonovi – „doprajú Cirkvi, aby užívala 

svojich vlastných predpisov a nedovolia, aby niekto kládol prekážky jej slobode. Lebo v tých oblastiach, kde 

sa jedná výlučne len o záležitosti Božie je nepochybné, že to bude prospešné aj ich vlastným záujmom, keď 

budú podriaďovať svoju svetskú panovnícku vôľu kňazstvu Kristovmu podľa vôle Božej, respektíve sa budú 

o to vo svojom vládnutí aspoň čo najúprimnejšie usilovať tým, že odmietnu svoju povznesenú pýchu.“12  

Hoci je nám to vždy potrebné, ctihodní bratia v biskupskej službe, predsa je zvlášť nevyhnutné v tak veľkých 

ťažkostiach v Cirkvi i vo svetskej spoločnosti, v tak hroznom sprisahaní protivníkov proti katolíckym 

záujmom a Apoštolskej stolici v tejto tak hroznej zmesi bludov, pristúpiť s nádejou k trónu milosti, aby sme 

našli milosrdenstvo a dostali milosť a príhodnú pomoc. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli apelovať na vieru 

všetkých veriacich, aby spolu s Nami ale zároveň aj s Vami, vo svojich najpokornejších modlitbách ustavične 

prosili a žiadali najmilostivejšieho Otca svetla o milosrdenstvo a aby v plnosti svojej viery sa vždy utiekali k 

nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil Svojou krvou a pokorne a stále sa modlitbami doprosovali 

Jeho najsladšieho srdca - tejto obeti najvrúcnejšej lásky k nám - aby mocou svojej lásky ráčil pritiahnuť 

všetko k Sebe, aby všetci ľudia žili podľa Jeho srdca, roznietení Jeho najsvätejšou láskou, Bohu sa vo všetkom 

páčili a vydávali ovocie každým svojím dobrým skutkom. 

Pretože Bohu sú bez všetkých pochybností príjemnejšie prosby veriacich, ak k Nemu pristupujú s dušou 

očistenou od každej poškvrny hriechu, s Apoštolskou štedrosťou sme sa rozhodli otvoriť nebeské poklady 

Cirkvi, zverené Našej správe pre Kristových veriacich, aby totiž títo boli roznietení k pravej pobožnosti a 

tým vrúcnejšie očistení prostredníctvom sviatosti pokánia od škvŕn svojich hriechov a svoje prosby 

predkladali Bohu a nachádzali tak Jeho milosť a milosrdenstvo. 

Týmto listom teda udeľujeme zo svojej Apoštolskej moci všetkým aj jednotlivým veriacim oboch pohlaví po 

celom katolíckom svete plnomocné odpustky prostredníctvom Jubilea, v lehote jedného mesiaca a po celý 

nadchádzajúci rok 1865; aby boli upevnení Vami, ctihodní bratia v biskupskej službe a inými riadnymi 

cirkevnými predstavenými a tieto odpustky udeľujeme tým istým spôsobom, akým sme ich udelili Svojim 

apoštolským listom, vydaným dňa 20.11.1846 na začiatku výkonu Nášho pontifikátu a poslaným všetkým 

Vašim biskupským úradom a začínajúcim sa týmito slovami: „Arcano Divinae Providentiae consilio“ a 

udeľujeme ich so všetkými splnomocneniami, od Nás v tom istom liste prepožičanými. 

Chceme, ukladáme a prikazujeme nech je zachované všetko, čo sme v príslušnom liste predpísali a 

zavrhnuté všetko to, čo sme za zavrhnuté vyhlásili. Zavrhujeme všetko a uvaľujeme kliatbu na každého, kto 

by sa týmto Našim príkazom chcel akýmkoľvek spôsobom stavať na odpor. A preto, aby bola odstránená 

akákoľvek pochybnosť alebo iné ťažkosti, prikázali sme poslať Vám výtlačok onoho listu. Prosme teda, 

ctihodní bratia v biskupskej službe, z hĺbky svojho srdca a z celej svojej mysle o milosrdenstvo Božie, lebo 

On sám ho dosvedčil svojimi slovami: „Milosrdenstvo svoje však od nich nerozptýlim.“ Prosme a dostaneme 

a ak by sa čas pre jeho prijatie kvôli našim ťažkým urážkam oneskoril, klopme, lebo tým čo klopú, bude 

otvorené; a keď budeme všetci jednomyseľne klopať na dvere svojimi modlitbami, svojimi vzdychmi a s 

neutíchajúcim plačom, potom bude naša modlitba dokonalá. A každý z Vás nech sa modlí nie iba sám za 

seba, ale aj za všetkých bratov, ako nás naučil modliť sa náš Pán.13  

Aby potom tým skôr Boh vyslyšal Naše, Vaše a tiež aj modlitby, prosby a priania všetkých veriacich, vyvoľme 

si so všetkou dôverou orodovnicu našu pred Ním, Nepoškvrnenú a Najsvätejšiu Božiu Matku, Pannu Máriu, 

ktorá premáha všetky bludy po celom svete a je nám všetkým Matkou najláskavejšou, najsladšou a 

                                                           
11 Sv. Lev, epist. 156. al. 125 
12 Pius VII. Ep. encykl. "Diu satis", 15. 5. 1800 
13 Sv. Cyprián, epist. 11. 
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milosrdenstva plnou Božou rodičkou, ktorá je nám všetkým uprositeľná a všetkým milostiam naklonená, 

ktorá nás všetkých objíma potrebami v plnosti svojej milosrdnej zľutujúcej sa lásky14 a ako kráľovná, stojaca 

v pozlátenom odeve po pravici Svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ozdobená v sláve, môže nám od Neho 

milostivo vyprosiť o čokoľvek ho požiada. 

Vrúcne tiež žiadajme o príhovor aj najblahoslavenejšieho Petra, knieža apoštolov a jeho spoluapoštola Pavla 

aj všetkých svätých nebešťanov, ktorí sa už stali spoločníkmi Božími v jeho sláve, dostali sa do kráľovstva 

nebeského, držia palmu víťazstva a bez obáv o svoju nesmrteľnosť majú starosť o našu spásu. 

Nakoniec Vám zo srdca prajeme hojnosť všetkých nebeských darov a preláskavo z hĺbky srdca udeľujeme 

Vám samotným, ctihodní bratia v biskupskej službe, ako tiež aj celému duchovenstvu a aj laickým veriacim 

Bohom zvereným Vašej starostlivosti v istote Našej mimoriadnej lásky k Vám, aj Naše Apoštolské 

požehnanie.  

Dané v Ríme u sv. Petra, dňa 8. 12. 1864, roku desiateho od dňa slávneho vyhlásenia Nepoškvrneného 
Počatia Božej Rodičky Panny Márie za článok viery, pontifikátu Nášho roka devätnásteho. 

Pius P. P. IX. 

 

Zdroj: 

https://verumetbonum.webnode.cz/news/a1864-12-08-quanta-cura-zakladni-mylne-nauky-nasich-casu-

/ 

https://w2.vatican.va/content/pius-ix/la/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html 

 

www.tridentskaomsa.weebly.com 

 

 

 

                                                           
14 Sv. Bernard, Serm. de duodecim praerogativis B. M. V. ex verbis Apocal. 

https://w2.vatican.va/content/pius-ix/la/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html

