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6  

 
UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 
Argumenty na obranu pravej katolíckej viery, 

tak ako ju učil náš Pán Ježiš Kristus 
a katolícka Cirkev po celé stáročia. 

 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870) DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE: 

 Učenie viery, ktoré zjavil Boh, nebolo predložené ako nejaký filozofický 
systém, ktorý sa má ľudským úsilím zdokonaľovať, ale ako božský 
poklad, zverený Kristovej neveste, aby ho verne ochraňovala a 
neomylne vysvetľovala. A preto sa aj musí stále zachovať ten zmysel 
posvätných právd viery, ako bol raz svätou matkou Cirkvou vysvetlený. 
Nikdy neslobodno odstúpiť od tohto zmyslu pod zámienkou a v mene 
nejakého vyššieho chápania. (N 386) 

 

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. VIEROUČNÁ KONŠTITÚCIA DEI VERBUM O 
BOŽOM ZJAVENÍ: 
 
 Bohu sa v jeho dobrote a múdrosti páčilo zjaviť samého seba a dať 

poznať tajomstvo svojej vôle (porov. Ef 1, 9), že ľudia majú skrze Krista, 
Slovo, ktoré sa stalo telom, v Duchu Svätom prístup k Otcovi a stávajú 
sa účastnými na Božej prirodzenosti (porov. Ef 2, 18; 2 Pt 1, 4). Týmto 
zjavením sa neviditeľný Boh (porov. Kol 1, 15; 1 Tim 1, 17) vo svojej 
nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom (porov. Ex 33, 11; Jn 15, 

14 – 15) a stýka sa s nimi (porov. Bar 3, 38), aby ich pozval a prijal do 
spoločenstva so sebou.  

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992): 
 

 Učiteľský úrad Cirkvi používa naplno autoritu, ktorú dostal od Krista, 
keď definuje dogmy, to znamená, keď predkladá kresťanskému ľudu vo 
forme, ktorá ho zaväzuje k neodvolateľnému súhlasu viery také pravdy, 
ktoré sú obsiahnuté v Božom zjavení alebo pravdy, ktoré s nimi 
nevyhnutne súvisia. (88)  
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CREDO           VYZNANIE VIERY1       

Credo in unum Deum, Patrem 
omnipoténtem, factórem coeli et 
terræ, visibílium ómnium et in 
visibílium.  
Et in unum Dóminum Jesum 
Christum, Fílium Dei unigénitum.  
Et ex Patre natum ante ómnia 
saecula. Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri: per quem 
ómnia facta sunt.  
Qui propter nos hómines et propter 
nostram salútem descéndit de 
coelis.  
Et incarnátus est de Spíritu Sancto 
ex María Vírgine: Et homo factus est. 
Crucifíxus étiam pro nobis: sub 
Póntio Piláto passus, et sepúltus est. 
Et resurréxit tértia die, secúndum 
Scriptúras. Et ascéndit in coelum: 
sedet ad déxteram Patris. Et íterum 
ventúrus est cum glória iudicáre 
vivos et mórtuos: cuius regni non 
erit finis.  
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et 
vivificántem: qui ex Patre Filióque 
procédit. Qui cum Patre et Fílio 
simul adorátur et conglorificátur: 
qui locútus est per Prophétas.  
Et unam sanctam cathólicam et 
apostolicam Ecclésiam.  
Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et 
exspécto resurrectiónem 
mortuórum. Et vitam ventúri 
saeculi. Amen. 
 

Verím v jedného Boha, Otca 
všemohúceho, Stvoriteľa neba 
i zeme, sveta viditeľného  
i neviditeľného.  
I v jedného Pána  Ježiša Krista, 
jednorodeného Syna Božieho.  
Zrodeného z Otca pred všetkými 
vekmi. Boha z Boha, svetlo zo svetla, 
Boha pravého z Boha pravého.  
Splodeného, nie stvoreného, jednej 
podstaty s Otcom; skrze ktorého bolo 
všetko stvorené. Ktorý pre nás ľudí a 
pre našu spásu zostúpil  
z nebies.  
 
A vtelil sa skrze Ducha Svätého  
z Márie Panny a stal sa človekom.  
Ukrižovaný bol tiež za nás, trpel pod 
Pontským Pilátom a pochovaný bol.  
A tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa 
Písem. A vystúpil do neba; sedí po 
pravici Otca. A zas príde v sláve súdiť 
živých i mŕtvych, jeho kráľovstvu 
nebude konca.   
 
A v Ducha Svätého, Pána  
a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca  
i Syna. Ktorému z Otcom a Synom sa 
spolu vzdáva poklona a sláva: ktorý 
hovoril skrze Prorokov.  
A v jednu svätú katolícku  
a apoštolskú Cirkev.  
Vyznávam jeden krst na odpustenie 
hriechov. A očakávam vzkriesenie 
mŕtvych. A život budúceho veku. 
Amen. 
 

                                                           

1 NICEJSKO-KONŠTANTINOPOLSKÉ VYZNANIE VIERY (r. 381) 
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A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom 
a či naším listom. (2. List Solúnčanom 2, 15) 

 

DOGMA 

Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o viere  
a mravoch.  

 

Keď rímsky veľkňaz hovorí s najvyššou učiteľskou mocou (ex cathedra), t.j. 
keď v úlohe pastiera a učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou 

apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch, ktorého sa má 
pridržiavať celá Cirkev, vtedy na základe božskej asistencie, ktorá mu bola 

prisľúbená vo svätom Petrovi, vlastní tú neomylnosť, ktorou chcel mať 
vystrojenú svoju Cirkev božský Vykupiteľ, keď ona definuje učenie o viere a 
mravoch. A preto takéto definície rímskeho veľkňaza sú samy od seba - nie 
na základe súhlasu Cirkvi - nezmeniteľné. Kto by sa - čo nech Boh odvráti - 

opovážil protirečiť tejto našej definícii, nech je exkomunikovaný.  

(Prvý Vatikánsky koncil, 4. zasadnutie 1870) 

 

Ten, kto tvrdí, že sa môže stať, že v súlade s pokrokom vo vede sa musí dať 
článkom viery predkladaným Cirkvou iný zmysel, než ako ho chápala a chápe 

Cirkev, nech je exkomunikovaný.   

(Prvý Vatikánsky koncil, 3. zasadnutie, 1870)  

 

Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko, čo obsahuje Božie slovo, či 
napísané alebo tradované, a Cirkev to v slávnostnom rozhodnutí alebo v 
obyčajnom a všeobecnom ohlasovaní viery predkladá veriť ako Bohom 

zjavené.  

(Prvý Vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o katolíckej viere) 

 

Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej pravdy, 
ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo tvrdošijné pochybovanie 

o nej; apostázia je odvrhnutie kresťanskej viery ako celku; schizma je 
odmietnutie podriadiť sa Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie 

spojenia s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

(Kódex kánonického práva. 1983, Kánon 751) 

 

Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie na základe 
rozsudku už vyneseného. 

(Kódex kánonického práva. 1983. Kánon 1364. § 1.)  
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1 VYZNANIE VIERY 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

VYZNANIE VIERY PRVÉHO NICEJSKÉHO KONCILU (r. 325) 

Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa všetkých 
viditeľných a neviditeľných vecí, a v jedného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho 
ako jednorodeného, splodeného od Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, 
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, 
jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na nebi a 
čo je na zemi, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil (z neba), vtelil sa 
a stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil do neba a príde 
súdiť živých a mŕtvych. A v Ducha Svätého. (Neuner 155) 

 

NICEJSKO-KONSTANTINOPOLSKÉ VYZNANIE VIERY (r. 381) 

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, 
sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, 
jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha 
z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie 
stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On 
pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal 
si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády 
Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych 
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde  
v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím 
v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca (i Syna). Jemu sa 
zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami 
prorokov. Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam 
jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život 
budúceho veku. Amen. (N 250) 

 
VYZNANIE VIERY EPIFÁNIA (okolo roku 374) 

Veríme v jedného Boha, všemohúceho Otca, Stvoriteľa všetkých 
neviditeľných a viditeľných vecí, a v jedného Pána Ježiša Krista, Syna 
Božieho, splodeného od Boha Otca, Jednorodeného, t.j. z podstaty (usia) Otca, 
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie 
stvoreného, jednej podstaty (rovnopodstatného, homousios) s Otcom, skrze 
ktorého bolo všetko stvorené, čo je v nebi a na zemi, viditeľné a neviditeľné, 
ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil (z neba) a stal sa telom, t.j. 
dokonale sa narodil zo svätej, vždy panenskej Márie skrze Ducha Svätého; 
stal sa človekom, t.j. prijal dokonale ľudskú prirodzenosť, totiž dušu, telo  



 

10 VYZNANIE VIERY 

a ducha a všetko, čo patrí k človekovi okrem hriechu, a síce bez semena 
nejakého muža, a nie akoby prebýval v nejakom človekovi, ale sám sebe si 
utvoril telo do posvätnej jednoty; nie tak, ako inšpiroval prorokov a v nich 
hovoril a pôsobil, ale stal sa dokonale človekom. Lebo „Slovo sa stalo telom" 
bez toho, aby sa podrobil nejakej zmene alebo premenil svoje božstvo na 
ľudskú prirodzenosť, ale si ju spojil do jednoty so svojím svätým dokonalým 
božstvom. Lebo on je jeden Pán, Ježiš Kristus, a nie dvaja; ten istý je Boh, ten 
istý je Pán, ten istý je Kráľ. Je to ten istý, čo trpel v tele a vstal z mŕtvych 
a vystúpil do neba so svojím telom a sedí v sláve po pravici Otca a príde s tým 
istým telom, aby súdil živých a mŕtvych; a jeho kráľovstvu nebude konca. (N 
912) 

Veríme aj v Ducha Svätého, ktorý hovoril v Zákone a kázal v prorokoch 
a zostúpil k Jordánu, hovoril v apoštoloch a prebýva vo veriacich. Veríme  
v neho v tom zmysle, že on je Duch Svätý, Duch Boží, dokonalý Duch, Duch 
potešiteľ, nestvorený, vychádzajúci od Otca a prijatý od Syna; v neho veríme. 
Veríme aj v jednu, katolícku a apoštolskú Cirkev a v jeden krst pokánia, vo 
vzkriesenie mŕtvych, v spravodlivý súd pre duše a telá, v nebeské kráľovstvo 
a v život večný. (N 913) 

 Tých však, čo tvrdia, že bol nejaký čas, keď nebolo Syna alebo Ducha 
Svätého, alebo že boli utvorení z ničoho alebo z nejakej inej podstaty (úsia) 
alebo bytnosti (hypostasis), ako aj tých, čo hovoria, že Syn Boží alebo Duch 
Svätý sú premenliví a zmeniteľní, katolícka a apoštolská Cirkev a naša matka 
ich exkomunikuje. Takisto exkomunikujeme tých, čo nevyznávajú 
vzkriesenie mŕtvych, ako aj všetky bludy, ktoré nesúhlasia s touto svätou 
vierou. Pretože však vy, milovaní, a vaše deti, takto veríte, a chcete 
zachovávať prikázania, ktoré z toho vyplývajú, dúfame, že sa za nás modlíte, 
aby sme vždy mali účasť na spoločenstve práve tejto viery vo vernom 
zachovávaní všetkých jej prikázaní. Modlite sa za nás, vy a každý, čo 
vyznávate túto vieru a zachovávate prikázania Pánove v Ježišovi Kristovi, 
našom Pánovi, skrze ktorého a s ktorým nech je česť Otcovi s Duchom 
Svätým po všetky veky. Amen. (N 914) 

 

ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 

Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej 
viery; kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, bezpochyby 
naveky zahynie. Katolícka viera je však táto: uctievame si jedného Boha  
v Trojici a Trojicu v jednote bez zmiešania Osôb a bez oddeľovania podstaty 
(substantia). Iná je totiž osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého. Avšak Otec 
a Syn a Duch Svätý majú iba jedno božstvo, rovnakú slávu, súvečnú 
vznešenosť. Ako (je) Otec, tak (je) Syn, tak (je) Duch Svätý: nestvorený Otec, 
nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý. Večný Otec, večný Syn, večný Duch 
Svätý. A predsa nie sú to traja Veční, ale jeden Večný, ako ani traja Nestvorení 
ani traja Nezmerní, ale jeden Nestvorený, jeden Nezmerný. Takisto 
všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý, a predsa nie sú to 
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traja Všemohúci, ale jeden Všemohúci. Tak je Otec Boh, Syn Boh, Duch Svätý 
Boh, a predsa nie sú to traja Bohovia, ale len jeden Boh. Tak je Otec Pán, Syn 
Pán, Duch Svätý Pán, a predsa nie sú to traja Páni, ale len jeden Pán. Pretože 
ako podľa kresťanskej pravdy vyznávame každú Osobu jednotlivo ako Boha 
a Pána, tak nám katolícka viera zakazuje, aby sme hovorili o troch Bohoch 
alebo Pánoch. Otec nie je nikým utvorený ani stvorený, ani splodený. Syn nie 
je samým Otcom ani utvorený, ani stvorený, ale splodený. Duch Svätý nie je 
Otcom a Synom ani utvorený, ani stvorený, ani splodený, ale vychádzajúci. Je 
teda jeden Otec, nie traja Otcovia, jeden Syn, nie traja Synovia, jeden Duch 
Svätý, nie traja Duchovia Svätí. A v tejto trojjedinosti nič nie je skôr alebo 
neskôr, nič nie je väčšie alebo menšie, ale všetky tri Osoby sú si rovnako 
večné a rovnako veľké; a tak treba vo všetkom, ako už bolo vyššie povedané, 
i uctievať jednotu v Trojici i Trojicu v jednote. Kto teda chce byť spasený, 
nech toto verí o Trojici. (N 915) 

Ale k večnej spáse je ďalej potrebné úprimne veriť aj vo vtelenie nášho 
Pána Ježiša Krista. Teda pravá viera je toto: Musíme veriť a vyznávať, že náš 
Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, je Boh a človek. Ako Boh je splodený z podstaty 
Otca od večnosti, a ako človek je zrodený z podstaty matky v čase. Dokonalý 
Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumovej duše a z ľudského tela. 
Rovný s Otcom čo do božstva, menší ako Otec čo do ľudskosti. A hoci je Boh 
a človek súčasne, nie sú to dvaja, ale jeden Kristus. Jeden je však nie zmenou 
božstva na telo, ale že Boh prijal ľudskosť. Jeden naskrze nie zmiešaním 
podstaty, ale jednotou osoby, lebo ako rozumová duša a telo tvoria iba 
jedného človeka, tak je aj Boh a človek iba jeden Kristus, ktorý za nás trpel 
pre našu spásu, zostúpil k tým, čo sú v podsvetí, tretieho dňa vstal z mŕtvych, 
vystúpil do neba, sedí po pravici Otca; odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. 
Pri jeho príchode všetci ľudia vstanú vo svojich telách a vydajú počet zo 
svojich vlastných skutkov. A tí, čo robili dobre, vojdú do večného života, tí 
však, čo robili zlé, do večného ohňa. Toto je katolícka viera. Kto ju úprimne a 
pevne nevyznáva, nemôže byť spasený. (N 916; Denzinger 39, 40) 

 

VYZNANIE VIERY JEDENÁSTEJ SYNODY V TOLEDE (r. 675) 

Vyznávame a veríme, že svätá a nevýslovná Trojica, Otec, Syn, a Duch 
Svätý, jeden Boh podľa prirodzenosti, má jednu podstatu, jednu 
prirodzenosť, jednu vznešenosť a silu. (N 266) 

Tri Osoby 

Vyznávame, že Otec nie je splodený, nie je stvorený, ale že je 
nesplodený. On sám totiž, z ktorého Syn dostáva zrodenie a Duch Svätý 
vychádzanie, svoj pôvod neodvodzuje od nikoho. On sám je teda prameňom 
a pôvodcom celého božstva. On sám je aj Otcom svojej bytnosti a zo svojej 
nevýslovnej podstaty nevysloviteľne splodil Syna, a predsa nesplodil nič iné, 
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než on sám je: Boh Boha, Svetlo splodilo Svetlo; z neho pochádza aj „každé 
otcovstvo na nebi i na zemi“ (Ef. 3,15) (N 267) 

Vyznávame aj Syna, ktorý bol zrodený z bytnosti Otca bez počiatku 
pred vekmi, a predsa nebol učinený: lebo ani Otec nikdy nejestvoval bez Syna 
ani Syn bez Otca. A predsa Otec nie je splodený zo Syna, ako je Syn splodený 
z Otca. Syn je teda Boh z Otca, Otec je však Boh, ale nie zo Syna. On je síce 
Otcom Syna, nie však Boh zo Syna; ten je však Syn z Otca a Boh z Otca. Vo 
všetkom je však Syn rovný Otcovi, pretože sa nezačal ani neprestal rodiť. 
Veríme aj to, že je jednej podstaty s Otcom, a preto je aj nazývaný 
„homousios“ s Otcom, t.j. že má jednu podstatu s Otcom; homos v gréčtine 
znamená „jeden", usia však podstatu a oba výrazy spojené znamenajú „jednej 
podstaty“. Treba veriť, že Syn nie je zrodený alebo splodený z ničoho alebo  
z nejakej inej podstaty, ale z lona Otcovho, čiže z jeho podstaty. Otec je teda 
večný, večný je aj Syn. Keďže bol vždy Otcom, mal vždy aj Syna, ktorého bol 
Otcom. A preto vyznávame, že Syn bol z Otca zrodený bez začiatku. Tohto 
Syna však preto, že je splodený z Otca, nevoláme odštiepenou čiastočkou 
z jeho prirodzenosti, ale tvrdíme, že dokonalý Otec splodil dokonalého Syna 
bez umenšenia, bez odštiepenia, pretože iba božstvu patrí, že nemôže nemať 
rovného Syna. Tento Boží Syn je Synom podľa prirodzenosti, nie 
adoptovaním. Musíme aj veriť, že Boh Otec ho nesplodil ani z vôle, ani  
z nutnosti. V Bohu totiž nemá miesta nijaká nutnosť a u neho ani vôľa 
nepredpokladá múdrosť. (N 268) 

Veríme tiež, že Duch Svätý, tretia osoba v Trojici, je jeden a ten istý Boh 
s Bohom Otcom a Synom, jednej podstaty a aj jednej prirodzenosti; nie je však 
splodený alebo stvorený, ale pochádza z obidvoch, je Duchom obidvoch. 
Veríme, že tento Duch Svätý nie je ani nesplodený, ani splodený. Keby sme 
ho totiž nazývali nesplodeným, povedali by sme, že sú dvaja Otcovia; keby 
sme ho však nazvali splodeným, dávali by sme najavo, že hlásame dvoch 
Synov. On však nie je Duchom iba Otca ani iba Syna, ale je Duchom súčasne 
Otca i Syna. On totiž nevychádza od Otca na Syna, ani nevychádza od Syna na 
posvätenie stvorenia, ale vychádza od obidvoch, pretože musí byť 
považovaný za lásku čiže svätosť oboch. Veríme, že tento Duch Svätý je 
posielaný od oboch, ako Syn od Otca. Ale nie je považovaný za menšieho od 
Otca a Syna, ako to Syn v dôsledku prijatého tela o sebe svedčí, že je menší 
ako Otec a Duch Svätý. (N 269) 

Toto je podaný výklad o Svätej Trojici, ktorú treba s vierou nazývať nie 
Trojnásobnosťou, ale Trojicou. A ani to nie je správne povedané, že v jednom 
Bohu je Trojica, ale že jeden Boh je Trojica. V menách Osôb, ktoré vyjadrujú 
vzťah, Otec sa vzťahuje na Syna, Syn na Otca, Duch Svätý na obidvoch. A hoci 
sa podľa vzťahu nazývajú troma osobami, predsa veríme v jednu 
prirodzenosť a či podstatu. (N 270) 
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Jedna podstata 

Hoci vyznávame tri osoby, predsa nevyznávame tri podstaty, ale jednu 
podstatu a tri Osoby. Keďže Otec je Otcom, je ním nie vzhľadom na seba, ale 
vzhľadom na Syna; a keďže Syn je Synom, nie je ním vzhľadom na seba, ale 
na Otca. Podobne aj Duch Svätý nie je Duchom Svätým vzhľadom na seba, ale 
je ním vzhľadom na Otca a Syna, a to tak, že je nazývaný Duchom Otca a Syna. 
Keď však hovoríme Boh, vtedy nevyjadrujeme vzťah k druhému, ako je vzťah 
Otca k Synovi alebo Syna k Otcovi alebo Ducha Svätého k Otcovi a Synovi, 
lebo Boh vyjadruje osobitne vzťah k sebe samému. Ak sa nás totiž spýtajú na 
jednotlivé Osoby, musíme odpovedať, že sú Boh. Otec sa teda volá Boh, Syn 
Boh, Duch Svätý Boh, a to jednotlivo. Preto však nie sú to traja Bohovia, ale 
jeden Boh. Takisto je Otec nazývaný všemohúci, Syn všemohúci, Duch Svätý 
všemohúci, a to jednotlivo; nie sú však vyznávaní traja všemohúci, ale jeden 
všemohúci, ako vyznávame jedno Svetlo a jeden Princíp. Vyznávame teda  
a veríme, že každá jednotlivá Osoba je naplno Boh a že všetky tri Osoby spolu 
sú jeden Boh. Patrí im jedno, čiže nerozdelené a rovnaké božstvo, 
vznešenosť, čiže moc, ktorá sa v jednotlivých neumenšuje a v troch 
nezväčšuje. Nie je totiž menšia, keď sa každá jednotlivá Osoba nazýva Boh,  
a nie je väčšia, keď všetky tri Osoby sa spolu nazývajú Boh. (N 271) 

Teda táto Svätá Trojica, ktorá je jedným a pravým Bohom, neodhliada 
od čísla, ale ani nie je pojatá číslom. Vo vzťahu Osôb totiž vidieť počet, ale v 
božskej podstate sa nedá chápať nič, čo by sa dalo počítať. Teda iba v tom, že 
sú korelatívne, naznačujú číslo; a nepoznajú nijaké číslo v tom, v čom sú si 
korelatívne, lebo tejto Svätej Trojici patrí jedno meno vzhľadom na 
prirodzenosť takým spôsobom, že sa ono v troch osobách nedá používať v 
množnom čísle. V dôsledku toho takto veríme, čo je povedané vo svätých 
Písmach: „Veľký je náš Pán, veľká je jeho moc a jeho múdrosť nemôže 
obsiahnuť nijaké číslo.“ (Ž 146, 5) (N 272) 

Jednota nie je totožnosť 

Hoci sme povedali, že tieto tri Osoby sú jeden Boh, predsa nemožno 
povedať, že Otec je ten istý ako Syn, alebo že Syn je ten istý ako Otec, alebo 
že Duch Svätý je Otec alebo Syn. Otec totiž nie je ten istý ako Syn, ani Syn nie 
je ten istý ako Otec, ani Duch Svätý nie je ten istý ako Otec alebo Syn, hoci 
Otec je to isté čo aj Syn, to isté je Syn čo aj Otec, to isté je Otec a Syn čo aj Duch 
Svätý, totiž podľa prirodzenosti jeden Boh. Keď totiž, hovoríme, že Otec nie 
je ten istý ako Syn, berieme zreteľ na rozličnosť Osôb. Keď však hovoríme, že 
Otec je to isté čo aj Syn, Syn to isté čo aj Otec, Duch Svätý to isté čo aj Otec  
a Syn, vtedy sa to vzťahuje na prirodzenosť, v dôsledku ktorej je on Boh, 
alebo sa to vzťahuje na podstatu, lebo oni sú čo do podstaty jedno. 
Rozlišujeme totiž Osoby, nerozdeľujeme božstvo. (N 273) 
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Trojicu teda spoznávame v rozlišovaní Osôb; jednotu však vyznávame 
v dôsledku prirodzenosti alebo podstaty. Títo traja sú teda jedno čo do 
prirodzenosti, nie čo do Osoby. (N 274) 

Rozličnosť nie je oddelenosť 

Napriek tomu neslobodno považovať tieto tri Osoby za oddeliteľné od 
seba, lebo - ako veríme - ani jedna pred druhou, ani jedna po druhej, ani jedna 
bez druhej nikdy nejestvovala. Sú totiž neoddeliteľné vo svojom bytí  
a účinkovaní.  Veríme totiž, že medzi plodiacim Otcom a plodeným Synom 
alebo vychádzajúcim Duchom Svätým nebol nijaký časový interval, v ktorom 
by buď plodiaci bol niekedy pred plodeným, alebo plodiaci bol bez 
plodeného, alebo Duch Svätý vo svojom vychádzaní bol neskorší ako Otec  
a Syn. Preto teda vyznávame a veríme, že táto Svätá Trojica je nerozdeliteľná 
a nezmiešaná. Hovoríme podľa učenia našich predkov o týchto troch 
Osobách, aby ako také boli uznávané, a nie aby boli rozdeľované. Všimnime 
si, čo hovorí Sväté písmo o Múdrosti: „Ona je žiarou večného svetla.“ (Múd 7,26) 

Ako pozorujeme, že žiara je neoddeliteľná od svetla, vyznávame tiež, že Syna 
nemožno oddeliť od Otca. A hoci teda tieto tri Osoby, ktoré vlastnia jednu a 
nerozdeliteľnú prirodzenosť, nezamieňame, predsa ich preto vôbec 
nenazývame oddeliteľnými. (N 275) 

Tak nám to sama Trojica láskavo očividne ukázala, veď práve aj v 
týchto menách, v ktorých majú byť podľa jej želania Osoby jednotlivo 
poznávané, nie je prípustné, aby sa jedna dala pochopiť bez druhej. Veď Otec 
sa nedá pochopiť bez Syna, a niet Syna bez Otca. Veď sám vzťah v slovnom 
označení Osoby nedovoľuje oddeľovať osoby, a hoci tento vzťah nemenuje 
súčasne všetky, poukazuje predsa súčasne na všetky. Nikto nemôže počuť 
jedno z týchto mien, aby v ňom nebol nútený počuť aj druhé. Hoci sú teda títo 
traja jedno a toto jedno traja, predsa každej jednej Osobe zostáva jej 
osobitnosť. Otcovi pripadá totiž večnosť bez zrodenia, Synovi večnosť so 
zrodením, Duchu Svätému vychádzanie bez zrodenia s večnosťou. (N 276) 

Veríme, že z týchto troch osôb (Otca, Syna a Ducha Svätého) iba osoba 
Syna prijala zo svätej a nepoškvrnenej Panny pravú a bezhriešnu ľudskú 
prirodzenosť, aby oslobodila ľudské pokolenie. Z nej sa narodil v novom 
poriadku a v novom narodení. V novom poriadku: pretože Neviditeľný pre 
svoje božstvo sa zjavil ako viditeľný v tele. Novým narodením sa zrodil, lebo 
nedotknuté panenstvo, ktoré nepoznalo obcovanie s mužom, pripravilo mu 
zatienením Ducha Svätého oplodnenú látku tela. Tento pôrod Panny sa nedá 
pochopiť (prirodzeným) rozumom a je bezpríkladný. Keby sa dal pochopiť 
rozumom, nebol by zázračný. Keby sa dal uviesť nejaký iný príklad, nebol by 
jedinečný. A hoci Mária počala zatienená Duchom Svätým, nemožno sa preto 
domnievať, že Duch Svätý je Otcom Syna; (to by bolo tak) ako keby sme 
tvrdili, že Syn má dvoch Otcov, čo tvrdiť je hodné zavrhnutia. (N 209) 

V tomto zázračnom počatí, v ktorom si Múdrosť vystavala dom, „Slovo 
sa stalo telom a prebývalo medzi nami“. Avšak Slovo sa nepremenilo natoľko 
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v telo, že ten, čo sa chcel stať človekom, by bol prestal byť Bohom. Ale Slovo 
sa stalo človekom tak, že v ňom je nielen Slovo Božie a telo človeka, ale aj 
rozumová duša človeka. A tak celok sa musí nazvať práve tak Bohom kvôli 
Bohu, ako aj človekom kvôli človekovi. (N 210) 

Dvojitá prirodzenosť Krista 

Veríme, že v Synovi Božom sú dve prirodzenosti, jedna božská a druhá 
ľudská, ktoré Kristova osoba tak v sebe spojila, že sa nikdy nebude dať 
oddeliť božstvo od ľudskosti a ani ľudskosť od božstva. Preto je Kristus v 
jednote jednej osoby dokonalý Boh a dokonalý človek. (N 211) 

Keď však hovoríme, že v Synovi sú dve prirodzenosti, tým 
nestanovujeme v ňom dve osoby, aby sa nezdalo, čo je neprípustné, že sa 
Trojica stáva Štvoricou. Boh Slovo neprijal osobu človeka, ale ľudskú 
prirodzenosť. Prijal do večnej osoby božstva časnú podstatu (substantia) 
tela. (N 212) 

Ďalej: Hoci veríme, že Otec, Syn a Duch Svätý vlastnia jednu podstatu, 
predsa tým netvrdíme, že Mária porodila Trojicu v jej jednote, ale porodila 
iba Syna, lebo len on prijal našu prirodzenosť do jednoty svojej osoby. Treba 
veriť aj to, že vtelenie spôsobila celá Trojica, lebo činy Svätej Trojice sú 
neoddeliteľné. No aj tak iba Syn sám vzal na seba „podobu sluhu" (porov. Flp 

2,7) v jedinečnosti osoby, nie v jednote božskej prirodzenosti, prijal ju do 
toho, čo je vlastné Synovi, nie do toho, čo je spoločné Trojici. Táto podoba 
(sluhu) bola pridaná k jednote jeho osoby, takže Syn Boží a Syn človeka je 
jeden Kristus. A tak ten istý Kristus pozostáva v týchto dvoch 
prirodzenostiach z troch podstát (substantia): z podstaty Slova, ktorá patrí 
jedine Božej bytnosti (essentia), z tela a duše, ktoré patria pravému 
človekovi. Má preto v sebe dvojitú podstatu: svojho božstva a našej ľudskosti. 
(N 213) 

Svojím pôvodom bez začiatku z Otca bol len zrodený a nemožno o ňom 
hovoriť ani ako o stvorenej, ani ako o predurčenej bytosti. Keďže však bol 
narodený aj z Panny, treba nám veriť aj v jeho narodenie, stvorenie  
a predurčenie. Obe jeho narodenia sú zázračné, lebo je splodený pred vekmi 
od Otca bez matky, a na konci vekov sa narodil z matky bez otca. A ten istý, 
keďže je Boh, stvoril matku, keďže je však človek, bol utvorený Máriou. On 
sám je i Otcom svojej matky Márie, i jej Synom. (N 214) 

Ďalej: Keďže je Boh, je rovný s Otcom; keďže je človek, je menší ako 
Otec. Preto nám treba veriť, že je väčší i menší od seba, lebo v podobe Boha 
má Syn väčšiu hodnosť, ako je on sám v dôsledku prijatej ľudskosti, ktorú 
božstvo prevyšuje. V podobe sluhu je však menší od seba, a to ľudskosťou, 
ktorá je menšia ako božstvo, lebo ako v dôsledku prijatia tela je menší nielen 
od Otca, ale aj od seba samého, tak podľa božstva, ktoré je na rovnakom 
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stupni s Otcom, i on sám i Otec sú väčší ako prirodzenosť človeka, ktorú 
prijala iba osoba Syna. (N 215) 

Ďalej: Keď sa kladie otázka, či by Slovo mohlo byť na tom istom stupni 
ako aj Duch Svätý, a na nižšom stupni, podobne ako je podľa našej viery na 
tom istom i na nižšom stupni s Otcom, odpovedáme: podľa božskej podoby 
je na tom istom stupni ako Otec a Duch Svätý, v podobe sluhu stojí však na 
nižšom stupni ako Otec a Duch Svätý, lebo ani Duch Svätý, ani Boh Otec, ale 
len osoba Syna prijala telo, čím je na nižšom stupni, ako sú obidve tieto osoby. 
Ďalej: Veríme, že tento Syn ako osoba je síce odchodný od Boha Otca a Ducha 
Svätého, no nie je oddelený od prijatej ľudskej prirodzenosti však 
(odchodný) svojou (božskou) prirodzenosťou. Ďalej: S ľudskou 
prirodzenosťou tvorí jednu osobu. S Otcom a Duchom Svätým však (vlastní) 
jednu božskú prirodzenosť čiže podstatu. (N 216) 

Treba však veriť, že Slovo bolo poslané nielen od Otca, ale aj od Ducha 
Svätého. Veď on sám povedal skrze Proroka: „A teraz ma poslal Pán a jeho 
Duch“ (porov. Iz 48,16). Ba treba dokonca povedať, že sám seba poslal, veď 
neoddeliteľná (od seba) je nielen vôľa, ale aj účinkovanie celej Trojice. Ten 
totiž, ktorý sa nazýva jednorodený pred všetkými vekmi, sa v čase stal 
prvorodeným: jednorodený pre božskú podstatu, prvorodený pre prijatú 
prirodzenosť tela. (N 217) 

Kristovo vykupiteľské dielo 

Veríme, že v tejto prijatej podobe človeka bol podľa pravdy Evanjelia 
bez hriechu počatý, bez hriechu narodený, bez hriechu zomrel. Len kvôli nám 
„sa stal hriechom" (porov. 2 Kor 5,21), t.j. zmiernou obetou za naše hriechy. 
A predsa napriek svojmu božstvu trpel za naše previnenia, bol odsúdený na 
smrť ukrižovaním a umrel skutočnou ľudskou smrťou; avšak na tretí deň 
vstal, vlastnou silou prebudený, opäť z hrobu. (N 218) 

Toto je výklad nášho vierovyznania, ktorým sa rušia formulácie 
všetkých bludárov; ním sa očisťujú srdcia veriacich a ním sa aj slávne 
vystupuje k Bohu po všetky veky. Amen. (N 219) 

A tak vyznávame, že podľa príkladu našej Hlavy (Ježiša Krista) sa 
uskutoční pravé vzkriesenie tela všetkých zosnulých. Avšak neveríme, že 
budeme vzkriesení v nejakom vzdušnom alebo v nejakom inom tele, ako 
niektorí blúznia, ale v tom, v ktorom žijeme, sme a hýbeme sa. Keď náš Pán a 
Vykupiteľ bol vzkriesený, aby nám bol príkladom, vrátil sa nanebovstúpením 
na Otcov trón, ktorý podľa svojho božstva nikdy neopustil. Tam sedí po 
pravici Otca a na konci časov je očakávaný ako sudca všetkých živých a 
mŕtvych. Odtiaľ príde so všetkými svätými (anjelmi a ľuďmi), aby vykonal 
súd, aby dal každému jeho zaslúženú odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, 
či už dobré a či zlé. (N 892) 

Veríme, že svätá katolícka Cirkev, ktorú si získal za cenu svojej krvi, 
bude s ním vládnuť naveky. Ustanovení v jej lone veríme a vyznávame jeden 
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krst na odpustenie všetkých hriechov. V tejto viere naozaj prijímame a pevne 
sa pridržiavame vzkriesenia mŕtvych a očakávame radosti budúceho veku. (N 
893) 

Iba za to sa musíme modliť a to si prosiť: keď Syn vykoná a ukončí súd 
a odovzdá kráľovstvo Otcovi, aby vtedy aj nám dal účasť na svojom 
kráľovstve, žeby sme tak aj my skrze túto vieru, ktorou sa k nemu vinieme, 
s ním panovali bez konca. (N 894) 

 
VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU (r. 1215) 

Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je iba jeden pravý, večný, 
nezmerný a nezmeniteľný, nepochopiteľný a nevysloviteľný Boh: Otec, Syn a 
Duch Svätý: tri osoby, ale jedna bytnosť (essentia), podstata (substantia) a 
úplne jednoduchá prirodzenosť (natura): Otec nie je od nikoho, Syn je od 
jediného Otca a Duch Svätý rovnako od obidvoch: bez začiatku, stále a bez 
konca plodiaci Otec, plodený Syn a vychádzajúci Duch Svätý: tej istej 
podstaty a tej istej dokonalosti, tej istej všemohúcnosti a tej istej večnosti, 
jeden pôvod všetkých vecí, stvoriteľ viditeľných a neviditeľných, 
duchovných a telesných. Vo svojej všemohúcej sile na začiatku časov stvoril 
z ničoho rovnakým spôsobom obidva poriadky stvorenia, duchovný  
a telesný, t.j. svet anjelov a pozemský svet, a potom svet človeka, ktorý je do 
určitej miery utvorený z obidvoch, pretože pozostáva z ducha a tela. Diabol 
totiž a iní zlí duchovia boli čo do svojej prirodzenosti Bohom stvorení ako 
dobrí, ale stali sa zlými sami zo seba. Človek však zhrešil na nahováranie 
diabla. Táto Svätá Trojica, nerozdelená v spoločnej bytnosti (essentia)  
a rozlíšiteľná podľa vlastností osôb, ponajprv skrze Mojžiša a svätých 
prorokov a iných svojich služobníkov, udelila podľa dokonale usporiadaného 
plánu na (jednotlivé) časy spásne učenie ľudskému pokoleniu. (N 918) 

Napokon však jednorodený Syn Boží Ježiš Kristus, vtelený spoločne 
celou Trojicou, počatý Máriou vždy Pannou za spoluúčinkovania Ducha 
Svätého, stanúc sa pravým človekom, pozostávajúcim z rozumovej duše  
a ľudského tela, jednou osobou v dvoch prirodzenostiach, ukázal cestu života 
ešte zjavnejšie. On jeden a ten istý, je podľa božstva nesmrteľný a neschopný 
trpieť, a podľa ľudskosti sa stal schopným trpieť a stal sa smrteľným. Ba pre 
spásu ľudského pokolenia trpel na dreve kríža a zomrel. Zostúpil k tým, čo 
sú v podsvetí, vstal z mŕtvych a vstúpil do neba; pritom zostúpil vo svojej duši 
a vstal v tele a vystúpil súčasne v oboch. Na konci vekov príde, bude súdiť 
živých a mŕtvych a každému, tak zatrateným, ako aj vyvoleným, odplatí 
podľa ich skutkov. Títo všetci vstanú vo vlastných telách, ktoré tu nosili, aby 
jedni dostali s diablom večný trest a druhí s Kristom večnú slávu, podľa 
dobrých alebo zlých skutkov. (N 919) 
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Je iba jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej nebude vôbec 
nikto spasený. V nej je Ježiš Kristus kňazom a obetou súčasne. Jeho telo a krv 
sa opravdivo nachádzajú v Oltárnej sviatosti pod podobami chleba a vína, 
keď sa Božou mocou chlieb premieňa na telo a víno na krv: aby sme my prijali 
z jeho, čo on prijal z nášho, aby sa tak zavŕšila tajomná jednota. Túto sviatosť 
nemôže vykonať nikto, iba kňaz, ktorý bol náležité vysvätený, podľa moci 
kľúčov Cirkvi, ktoré udelil apoštolom a ich nástupcom sám Ježiš Kristus. 
Sviatosť krstu sa však uskutočňuje vo vode za vzývania Boha a nerozdielnej 
Trojice, totiž Otca i Syna i Ducha Svätého. Osoží na spásu deťom a dospelým, 
hoci ho náležité udeľuje ktokoľvek podľa spôsobu Cirkvi. Keď niekto po krste 
upadne do hriechu, môže byť opäť uzdravený pravým pokáním. Nielen 
panny a celibátnici, ale aj manželia sú hodní dospieť k večnej spáse, len nech 
sú pravou vierou a dobrým životom milí Bohu. (N 920) 

 

DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA PALEOLOGOSA  
(r. 1274) 

Cisár Michal Paleologos vyvrátil roku 1261 latinské cisárstvo, ktoré roku 
1204 nastolili v Konštantínopole križiaci a obnovil východorímsku ríšu. Ešte 
raz sa pokúsil o pripojenie oddelených východných cirkví k Rímu. Na 4. 
zasadnutí Druhého lyonského koncilu roku 1274 sa vyslanci 
východorímskeho cisára zaviazali na formulu vyznania viery, ktorú roku 
1267 pápež Klement IV. predložil cisárovi a zväčša, bola nazývaná podľa 
Michala Paleologosa. Prvá časť vyznania viery obsahuje s malými obmenami 
formulu viery, ktorú ešte pred odtrhnutím Východu poslal Lev IX. Petrovi  
z Antiochie a ktorá s väčšinou svojich zložiek siaha až do 5. stor. (statuta 
ecclesiae antiqua). Druhá časť obsahuje učenia, ktoré v polemike  
s Východom hralo dôležitú úlohu. Význam Vyznania viery spočíva práve  
v tomto jasnom podaní, odchodných učení vzhľadom na oddelený Východ. 
(Toto vyznanie viery bolo s dodatkami prevzaté Florentským koncilom. 
(Neurer) 
 

Veríme vo Svätú Trojicu, v Otca i Syna i Ducha Svätého; v jedného 
všemohúceho Boha. (Veríme, že) celé božstvo v Trojici je jednej bytnosti  
a jednej podstaty, jednej večnosti a jednej všemohúcnosti; že má jednu vôľu, 
jednu moc a jednu vznešenosť; že je stvoriteľom všetkého stvorenstva. Od 
nej pochádza všetko, v nej je všetko a skrze ňu je všetko, čo je v nebi a na 
zemi, viditeľné a neviditeľné, telesné a duchovné. Veríme tiež, že každá 
jednotlivá osoba v Trojici je jeden pravý, úplný a  dokonalý Boh. (N 921) 

Veríme aj v samého Syna Božieho, v Slovo božie, že je od večnosti 
zrodený z Otca, jednej podstaty, jednej všemohúcnosti, s Otcom rovného  
v božstve vo všetkom. V čase bol z Ducha Svätého a z Márie Panny narodený 
s rozumovou dušou. Mal tak dve zrodenia: jedno večné zrodenie z Otca, 
druhé časné z matky. On je pravý Boh a pravý človek, skutočne a dokonale  
v každej prirodzenosti, nie však adoptívny syn, nie je zdanlivý, ale jeden  
a jediný Syn Boží, existujúci v dvoch prirodzenostiach a spočívajúci z dvoch 
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prirodzeností, t.j. z božskej a ľudskej, v jednote jednej osoby. V božstve nie je 
schopný trpieť a je nesmrteľný, ale vo svojej ľudskosti trpel za nás a za naše 
spasenie v skutočnom telesnom utrpení, umrel a bol pochovaný. Zostúpil  
k tým, čo sú v podsvetí, tretieho dňa vstal z mŕtvych v pravom vzkriesení tela. 
Na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení vystúpil so svojím vzkrieseným 
telom a s dušou do neba, kde sedí po pravici Boha Otca. Odtiaľ príde súdiť 
živých a mŕtvych, aby každému dal odplatu podľa jeho skutkov, či boli dobré 
alebo zlé. (N 922) 

Veríme aj v Ducha Svätého, ktorý je úplný, dokonalý a pravý Boh, 
pochádzajúci z Otca i Syna, a Otcovi a Synovi vo všetkom rovný, v podstate, 
všemohúcnosti, večnosti. Veríme, že táto Svätá Trojica nie sú traja Bohovia, 
ale jeden jediný, všemohúci, večný, neviditeľný a nemeniteľný Boh. (N 923) 

Veríme, že svätou, katolíckou, apoštolskou je jedna a pravá Cirkev,  
v ktorej je jeden svätý krst a jedno pravé odpustenie všetkých hriechov. 
Veríme aj v pravé vzkriesenie tohto tela, ktoré teraz nosíme, a v život večný. 
(N 924) 

Veríme, že všemohúci Boh a Pán je jeden a ten istý pôvodca Novej  
a Starej zmluvy, Zákona, Prorokov a Apoštolov. Toto je pravá katolícka viera. 
Jej sa pridŕža a ju ohlasuje v uvedených článkoch svätá rímska Cirkev. (N 925) 

Avšak pre rozličné omyly, ktoré jedni zavádzajú z nevedomosti, iní 
zlomyseľne, hovorí a káže: Všetci, čo po krste upadnú do hriechov, nesmú 
byť opätovne pokrstení, ale dosahujú odpustenie svojich hriechov pravým 
pokáním. Ak však odišli zo sveta v pravej kajúcnosti v láske skôr, ako hodným 
ovocím pokánia zadosťučinili za vykonané alebo zanedbané skutky, ich duše 
budú po smrti očistené trestami očistcovými a či trestami katarzie (...). Na 
zmierenie týchto trestov im osožia sufrágiá žijúcich veriacich, totiž obety 
omše, modlitby, almužny a iné nábožné skutky, ktoré zvyčajne vykonávajú 
veriaci za iných veriacich v súhlase s ustanoveniami Cirkvi. Avšak duše 
všetkých tých, ktorí sa po prijatí krstu nepoškvrnili vôbec nijakým hriechom, 
a aj tie duše, ktoré boli po poškvrnení hriechom ešte počas života alebo po 
smrti - ako to bolo vyššie uvedené - očistené, sú hneď prijaté do neba  
(a hľadia na samého Boha, Trojjediného, ako je, predsa však jedni 
dokonalejšie než druhí, podľa odchodnosti zásluh – dodatok Florentského 
koncilu). Avšak duše tých, čo umreli v smrteľnom alebo v samom dedičnom 
hriechu, ihneď zostupujú do pekla, dostávajú však nerovnaké tresty. (N 926) 

Tá istá svätá rímska Cirkev pevne verí a pevne tvrdí, že v deň súdu 
všetci ľudia prídu pred súdnu stolicu Kristovu vo svojich telách, aby vydali 
počet zo svojich skutkov. (N 927) 

Takisto sa svätá rímska Cirkev pridržiava toho a to učí: je sedem 
cirkevných sviatostí: jeden krst, o ktorom bola reč vyššie, potom sviatosť 
birmovania, ktorú udeľujú biskupi vkladaním rúk, keď mažú 



 

20 VYZNANIE VIERY 

znovuzrodených, ďalej pokánie, Eucharistia a sviatosť rádu, manželstvo  
a posledné pomazanie, ktoré sa podľa učenia svätého Jakuba udeľuje 
chorým. Sviatosť Eucharistie vykonáva tá istá Cirkev z nekvaseného chleba  
a pridržiava sa toho a to učí, že v tejto sviatosti sa chlieb skutočne čo do 
podstaty premieňa (transsubstantiatur) na telo a víno na krv Pána Ježiša 
Krista. O manželstve učí, že ani jeden muž nesmie mať súčasne viac žien, ani 
jedna žena viac mužov. Keď sa však smrťou jedného manžela zákonné 
manželstvo rozviaže, vtedy hovorí, že v takom prípade je dovolené aj druhé 
a potom tretie manželstvo, ak nejaká iná kanonická prekážka z nejakej 
príčiny nie je v ceste. (N 928) 

Svätá rímska Cirkev vlastní aj najvyšší a plný primát a vládu nad celou 
katolíckou Cirkvou. V pravde a pokore si je vedomá, že tento primát prijala 
od samého Pána v svätom Petrovi, prvom spomedzi apoštolov, ktorého 
nástupcom je rímsky biskup, s plnosťou moci. A ako je pred všetkými inými 
zaviazaná brániť pravdu viery, tak sa musia aj všetky skrsnuté otázky o viere 
rozhodnúť jej úsudkom. Na ňu sa môže každý obžalovaný v záležitostiach, 
ktoré podliehajú cirkevnému fóru, odvolať a vo všetkých kauzách, patriacich 
pod cirkevné prešetrenie, môže podať rekurz na jej súd. Jej podliehajú všetky 
cirkvi a jej preukazujú patričnú úctu ich predstavení. Túto plnosť moci však 
vlastní takým spôsobom, že umožňuje aj iným cirkvám mať účasť na jej 
starostlivosti. Mnohé z nich, osobitne patriarchálne cirkvi, vystrojila tá istá 
rímska Cirkev osobitnými privilégiami, predsa však stále ostáva nedotknutá 
jej prerogatíva na konciloch, ako aj v iných veciach. (N  929) 

 

VYZNANIE VIERY TRIDENTSKÉHO KONCILU (r. 1564) 

Tridentský koncil požadoval, od všetkých cirkevných hodnostárov 
zloženie vyznania viery a prejav poslušnosti voči rímskemu pápežovi. 
Formulu na to predpísal Pius IV. najmä na naliehanie, svätého Petra Kanízia 
v bule Iniunctum Nobis a volá sa Tridentské vyznanie viery, hoci ho koncil 
nezredigoval. 

Ja (m. a p.) verím a vyznávam pevnou vierou všetko a jednotlivo, čo 
obsahuje Vyznanie viery, ktoré používa svätá rímska Cirkev. Totiž: 

(Nasleduje Nicejsko-Konštantinopolské vyznanie viery) (N 930) 

 
Pevne prijímam a viniem sa k apoštolským a cirkevným tradíciám  

a ostatným obyčajom a ustanoveniam Cirkvi. Takisto uznávam Sväté písmo 
v tom zmysle, ktorého sa pridržiavala a pridržiava svätá matka Cirkev. Jej 
patrí usudzovať o pravom zmysle a výklade svätých Píšem. Nikdy ich 
nebudem prijímať a vysvetľovať inak, ale len podľa jednomyseľného súhlasu 
Otcov. (N 931) 

Vyznávam tiež, že v pravom a vlastnom zmysle je sedem sviatostí Novej 
zmluvy, ktoré boli ustanovené naším Pánom, Ježišom Kristom, a že sú na 
spásu ľudského pokolenia nevyhnutné, aj keď nie všetky pre každého 
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jednotlivca, totiž: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, posledné 
pomazanie, posvätný rád, manželstvo, a že sprostredkúvajú milosť,  
a spomedzi nich krst, birmovanie a posvätný rád nemôžu byť bez 
(spáchania) svätokrádeže opakované. Prijímam tiež a schvaľujem Cirkvou 
prijaté a schválené obyčaje pri slávnostnom udeľovaní vyššie spomenutých 
sviatostí. (N 932) 

Viniem sa ku všetkému a ku každému jednotlivo, čo bolo na posvätnom 
Tridentskom koncile definované a vysvetlené o dedičnom hriechu  
a o ospravodlivení a prijímam to. (N 933) 

Vyznávam ďalej, že sa v omši prináša Bohu vlastná a zmierna obeta za 
živých a mŕtvych, že v najsvätejšej sviatosti Eucharistie je naozaj, skutočne  
a podstatne prítomné telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána, Ježiša 
Krista, že sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na telo a celej 
podstaty vína na krv; túto zmenu nazýva katolícka Cirkev premenením 
podstát (transsubstantiatio). Ďalej vyznávam, že aj len pod jednou podobou 
sa prijíma celý a celostný Kristus a pravá sviatosť. (N 934) 

Pevne sa pridŕžam toho, že existuje očistec a že sa dušiam, ktoré sa  
v ňom nachádzajú, poskytuje pomoc sufrágiami veriacich. (N 935) 

Takisto, že si treba svätých, ktorí vládnu spolu s Kristom, uctievať  
a vzývať ich a že oni predkladajú za nás modlitby Bohu a že treba uctievať 
ich relikvie. Pevne tvrdím, že si treba podržať obrazy Krista, Bohorodičky 
vždy Panny, ako aj ostatných svätých a že im treba preukazovať patričnú úctu 
a uctievanie. (N 936) 

Tvrdím aj to, že Kristus zanechal v Cirkvi moc odpustkov a že ich 
používanie je pre kresťanský ľud nanajvýš spasiteľné. (N 937) 

Uznávam svätú katolícku a apoštolskú rímsku Cirkev za matku  
a učiteľku všetkých cirkví; sľubujem a prísahou potvrdzujem pravú 
poslušnosť rímskemu veľkňazovi, nástupcovi svätého Petra, prvého 
spomedzi apoštolov a zástupcu Ježiša Krista. (N 938) 

Podobne nepochybne prijímam a vyznávam všetko ostatné, čo bolo 
tradované, určené a vysvetlené posvätnými kánonmi a všeobecnými 
koncilmi, najmä posvätným Tridentským koncilom a (Vatikánskym 
koncilom) (predovšetkým o primáte rímskeho veľkňaza a o jeho neomylnom 
magistériu). 

A takisto: všetko, čo je tomu protikladné, všetky bludy, ktoré Cirkev 
odsudzuje, zavrhuje a postihuje exkomunikáciou, odsudzujem, zavrhujem  
a súhlasím s exkomunikáciou. (N 939) 

(V zátvorkách uvedené miesta boli vložené posv. kongregáciou koncilu  
a musia byť pri skladaní tohto Vyznania viery odvtedy pripojené.)  
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Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej sa nikto nemôže spasiť, ktorú 
tu slobodne vyznávam a opravdivo sa jej pridŕžam, chcem vytrvalo s Božou 
pomocou zachovávať a vyznávať nedotknutú a čistú až do posledného dychu 
svojho života a budem sa starať, aby sa jej, nakoľko to záleží na mne, moji 
podriadení alebo tí, ktorí mi budú úradne zverení do starostlivosti, 
pridržiavali, vyučovali ju a ju kázali. Na to sa ja (m. a p.) zaväzujem, to 
sľubujem a prisahám. Tak nech mi pomáha Boh a tieto sväté Božie evanjeliá. 
(N 940) 

 

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE 

(pravdepodobne 5. storočie, na Západe používané od 9. storočia) 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho 
jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie 
Panny, trpel za (vlády) Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, 
zostúpil k tým, čo sú v podsvetí (slovenská liturgická forma: „zostúpil k 
zosnulým" p.p.), tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po 
pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v 
Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku (všeobecnú), v  spoločenstvo svätých, 
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, v život večný. (N 911) 

 

KATECHIZMUS 

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

 Kresťania sa majú predovšetkým pridržiavať toho, čo z vnuknutia 
Ducha Svätého vodcovia viery, učitelia a svätí apoštoli rozdelili do dvanástich 
článkov viery. Keďže od Pána dostali príkaz2 ísť do celého sveta a ako jeho 
vyslanci kázať evanjelium každému stvoreniu, považovali za vhodné 
vypracovať vzorec kresťanskej viery, aby všetci mohli zmýšľať a hovoriť3 
rovnako a aby neexistovali žiadne rozkoly medzi tými, ktorých mali povolať  
k jednote viery, ale aby boli dokonalí v tej istej mysli a v tom istom názore. 

Toto vyznanie kresťanskej viery a nádeje, vypracované samotnými 
apoštolmi, nazvali Symbolum (t. j. prinesením, odznakom); buď preto že bolo 
zostavené z rôznych vyjadrení, ktorými každý z apoštolov prispel jednotlivo 
alebo z toho dôvodu, že ho používali ako spoločný znak a heslo, podľa 
ktorého by sa tí, ktorí sa prísahou v pravde zaviazali slúžiť Kristovi, mohli 
ľahko odlíšiť od odpadlíkov od viery a falošných bratov.  

Tak ako sa v kresťanskom náboženstve veriacim predkladá mnoho  
k čomu či už samostatne alebo všeobecne, je potrebné mať istú a pevnú vieru, 
tak je najskôr a nevyhnutne potrebné veriť tomu, čo nás naučil samotný Boh 
ako základnú pravdu o jednote Božej prirodzenosti a o rozdiele Troch osôb 

                                                           

2 Mt. 28. 19.; Mk. 16. 15. 
3 1. Kor. 1. 10 
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a ich skutkov, ktoré sú každej osobitne pripisované. Učenie o tomto 
tajomstve je stručne vyjadrené v Apoštolskom vyznaní viery. 

Krédo je rozdelené do troch hlavných častí tak, že v prvej sa opisuje 
prvá Osoba Božej prirodzenosti a úžasné dielo stvorenia, v druhej druhá 
Osoba a tajomstvo ľudského vykúpenia a tretia časť je potom zakončená 
rôznymi vhodnými vyjadreniami o tretej Osobe - zdroji a prameni nášho 
posvätenia. Podľa prirovnania, ktoré používali naši Otcovia, nazývame tieto 
vyjadrenia článkami. Lebo tak ako sú údy tela oddelené článkami, tak aj 
v tomto vyznaní viery, všetko to čo máme jasne a oddelene  
od iného veriť, tak to dobre a primerane nazývame článkami. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Boh žiada, aby sme svoju vieru i navonok vyznávali; lebo Kristus 
prikazuje: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt. 5, 16.) 

Kto neohrozene vyznáva svoju vieru pred ľuďmi, tomu Kristus sľubuje 
večnú odplatu, lebo hovorí: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám 
pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32) 

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
 

SYMBOLY VIERY 
185 Kto hovorí „verím“, hovorí „súhlasím s tým, čo my všetci veríme“. 

Spoločenstvo vo viere potrebuje spoločnú reč viery, ktorá je normatívna 
pre všetkých a ktorá spája všetkých v tom istom vyznaní viery. 

186 Už od začiatku apoštolská Cirkev vyjadrovala a prenášala svoju vieru v 
krátkych formulách, ktoré boli normatívne pre všetkých. (Porov. Rim 10,9; 

1 Kor 15,3-5) Ale čoskoro Cirkev chcela sústrediť podstatné prvky svojej 
viery aj do organických a členených súhrnov, ktoré boli určené 
predovšetkým kandidátom krstu: Súhrn viery nebol zostavený tak, ako 
sa páčilo ľuďom, ale zo všetkých Písem sú vybrané tie najhlavnejšie 
časti, ktoré tvoria a napĺňajú jednotné učenie viery. A ako horčičné 
semeno obsahuje v malom zrnku veľa konárov, tak aj tento súhrn viery 
skrýva v niekoľkých slovách ako v lone všetko náboženské poznanie 
obsiahnuté tak v Starom, ako aj v Novom zákone. 

187 Takéto súhrny sa nazývajú „vyznania viery“, lebo zhrňujú vieru, ktorú 
vyznávajú kresťania. Nazývajú sa tiež „Krédo“ podľa latinského znenia 
slova „verím“, ktorým obyčajne začínajú. Zvyknú sa volať aj „symboly 
viery“. 

188 Grécke slovo „symbolon“ znamenalo polovicu zlomeného predmetu 
(napríklad pečate), ktorý sa používal ako poznávací znak. Zlomené časti 
sa prikladali k sebe, aby sa overila totožnosť nositeľa. Symbol viery je 
teda poznávacím znakom ako aj znakom spoločenstva medzi veriacimi. 
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„Symbolon“ označuje neskôr zbierku, súhrn alebo stručný obsah. 
Symbol viery je teda zbierka hlavných právd viery. Preto je prvým a 
základným smerodajným bodom katechézy. 

192 V priebehu storočí vznikali početné vyznania, alebo symboly viery ako 
odpoveď na potreby rozličných dôb: vyznania rôznych apoštolských a 
starovekých cirkví, vyznanie „Quicumque“, zvané svätého Atanáza, 
vyznania viery niektorých koncilov alebo pápežov, ako napríklad „Fides 
Damasi“ alebo „Krédo Božieho ľudu“ Pavla VI (1968). 

193 Ani jeden z týchto symbolov viery z rozličných období života Cirkvi sa 
nemôže považovať za prekonaný a zbytočný. Pomáhajú nám aj dnes, 
prostredníctvom rozličných súhrnov, poznať a prehlbovať vieru, ktorá 
sa nemení. Spomedzi všetkých symbolov viery dva zaujímajú osobitné 
postavenie v živote Cirkvi: 

194 Apoštolské vyznanie viery (Symbol apoštolov), ktoré sa nazýva tak 
preto, lebo sa právom považuje za verné zhrnutie viery apoštolov. Je to 
starobylé krstné vyznanie viery Rímskej cirkvi. Jeho veľká dôležitosť 
vyplýva z toho, že je to „symbol, ktorý zachováva Rímska cirkev, kde 
sídlil Peter, prvý z apoštolov a kam priniesol spoločné učenie viery“. (Sv. 
Ambróz, Explanatio Symboli 7) 

195 Nicejsko-carihradské vyznanie viery je veľmi dôležité preto, lebo vzniklo 
na dvoch prvých ekumenických konciloch (325 a 381). Ešte aj dnes je 
spoločné všetkým veľkým Cirkvám Východu i Západu. 
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2 ZJAVENIE A VIERA 
 

DOGMY (De fide)4: 
 Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno s určitosťou spoznať zo stvorených 

vecí prirodzeným svetlom rozumu.5 
 Božia existencia je nielen predmetom prirodzeného rozumového poznania 

ale aj predmetom nadprirodzenej viery.6 
 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o viere a 

mravoch.7 
 Primárnym predmetom neomylnosti sú formálne zjavené pravdy 

kresťanského učenia týkajúce sa viery a mravov.8 
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.9 
 

Ďalšie doktríny a pravdy10: 

 Trojjedinosť Boha možno poznať iba prostredníctvom Božieho Zjavenia. 
(Sent. fidei proxima.) 

 Cirkev je neomylná, čiže zostáva a zostane inštitúciou spásy založenou 
Kristom do konca sveta. (Sent. certa.) 

 Sekundárnym predmetom neomylnosti sú pravdy kresťanského učenia v 
otázke viery a mravov, ktoré nie sú formálne zjavené, ale sú úzko spojené 
s učením o Zjavení. (Sent. certa.) 

 
 

 

VEĎ TO, ČO JE V ŇOM NEVIDITEĽNÉ - JEHO VEČNÚ MOC 

A BOŽSTVO - MOŽNO OD STVORENIA SVETA ROZUMOM 

POZNÁVAŤ ZO STVORENÝCH VECÍ; TAKŽE NEMAJÚ 

VÝHOVORKY.  
(Rim 1, 20)  

 

                                                           

4 Dogma je výrok, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery a ktorý Cirkev výslovne prostredníctvom 
riadneho Učiteľského úradu, pápežským výrokom, alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za Bohom zjavený 
tak, že jeho popretie je herézou. 

Tvrdenie je Opačné tvrdenie je 
Dogma (de fide)          = Najvyšší stupeň istoty - pravda Blud (heréza) = popieranie dogmy 
Fidei proxima              = Pravda blízka viere  Blízke bludu 
Sententia certa            = Istá myšlienka - pravda  Podozrivé z bludu  
Sententia communis  = Spoločná mienka (myšlienka) Mylná mienka, myšlienka 
Sententia probabilis   = Pravdepodobná mienka  Opovážlivá, poburujúca mienka 
Sententia tolerata       = Znesiteľná mienka   

 
5 L. Ott. Book 1, Part 1, § 1. The Possibility of the Natural Knowledge of God in the Light of Supernatural Revelation; D 1806, D 1785, D 1391 
6 L. Ott. Book 1, Part 1, § 4. God's Existence as an Object of Faith; D 1782, D 1801 
7 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 1. The Infallibility of the Church; D 1839 
8 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 2. The Infallibility of the Church; D 1839 
9 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 

1955, D 2286, D 2288 
10 L Ott. Fundamentals of Catholic Dogma. 1954 
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Múd 13, 1 Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala znalosť 
boha, ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a 
čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela.  

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) 
VIEROUČNÁ KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE 

Prirodzená poznateľnosť Boha  
Svätá matka Cirkev sa pevne pridržiava toho a učí: Boha, základ a cieľ 

všetkých vecí, možno s istotou spoznať zo stvorených vecí prirodzeným 
svetlom ľudského rozumu. Jeho neviditeľná bytosť sa totiž dá vybadať  
a spoznať zo stvorených vecí." (Rim 1, 20) (N 27) 
 

Nadprirodzené Zjavenie 
Predsa sa však páčilo jeho múdrosti a dobrote inou, a to 

nadprirodzenou cestou zjaviť ľudskému pokoleniu seba samého a večné 
rozhodnutia svojej vôle. Tak hovorí Apoštol: „Mnoho ráz a rozličným 
spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných 
dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ (Hebr 1, 1 nasl.) (N 28) 
 

Predmet viery 
Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko, čo obsahuje Božie 

slovo, či napísané alebo tradované, a Cirkev to v slávnostnom rozhodnutí 
alebo v obyčajnom a všeobecnom ohlasovaní viery predkladá veriť ako 
Bohom zjavené. (N 34) 
 

Potreba viery pre spásu 
Pretože „bez viery je nemožné páčiť sa Bohu" (Hebr 11,6) a dostať sa do 

spoločenstva jeho synov, nikto nikdy bez nej nenašiel ospravodlivenie a nikto 
nedosiahne večnú spásu, ak v nej nevytrvá až do konca. (Mt 10, 22). (N 35) 

Preto sa ľudia, čo sa raz pomocou nebeského daru milosti pripojili ku 
katolíckej pravde, nenachádzajú v tom istom položení ako tí, čo vedení 
ľudskými mienkami vyznávajú falošné náboženstvo. Tí totiž, čo prijali vieru 
pod cirkevným magistériom, nikdy nemôžu mať oprávnený dôvod zameniť 
túto vieru za inú, alebo o nej pochybovať. Preto „vo vďačnosti voči Bohu 
Otcovi, ktorý nás urobil hodnými mať so svätými účasť na údele Svetla" (Kol 

1, 12) nemáme zanedbávať túto veľkú spásu, ale sa máme „pozerať na Ježiša, 
Pôvodcu a Dokonávateľa viery" (Hebr 12, 2) a „pridržiavať sa neochvejného 
vyznávania našej nádeje" (Hebr 10, 23). (N 37) 
 

Rozum a viera si nemôžu protirečiť 
Keďže Cirkev s apoštolskou službou ďalšieho ohlasovania viery 

dostala aj úlohu ochraňovať poklad viery, má od Boha aj právo a povinnosť 
to, čo sa neprávom nazýva vedou (1 Tim 6,20), verejne zavrhovať, aby nikto 
nebol oklamaný „filozofiou a prázdnym mámením" (Kol 2,8). Preto ani jeden 



 

 

27 

 

veriaci v Krista nesmie také názory, o ktorých sa zistí, že protirečia učeniu 
viery - najmä keď ich Cirkev zavrhne -, brániť ako pravé výdobytky vedy; 
naopak, musí ich považovať za bludy, ktoré klamú tým, že predstierajú pravdu. 
(N 41) 

 
PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) 

 

Kánony k 2. hlave: Zjavenie 
 1. Ten, kto tvrdí, že jedného a pravého Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, 

nemožno prirodzeným svetlom ľudského rozumu pomocou toho, čo bolo 
stvorené, s istotou poznať, nech je exkomunikovaný. (N 45) 

 2. Ten, kto tvrdí, že je nemožné, alebo že nie je vhodné, aby bol človek o 
Bohu a o úcte, ktorú je mu človek povinný preukazovať, poučený božským 
Zjavením, nech je exkomunikovaný. (N 46) 

 3. Ten, kto tvrdí, že človek nemôže byť Bohom pozdvihnutý k takému 
poznaniu a k takej dokonalosti, ktoré prevyšujú prirodzené poznanie a 
prirodzenú dokonalosť, ale že môže a musí dôjsť k vlastneniu každej 
pravdy a dobra sám od seba nepretržitým pokrokom, nech je 
exkomunikovaný. (N 47) 

 
Kánony k 3. hlave: Viera 

 1. Ten, kto tvrdí, že ľudský rozum je natoľko nezávislý, že mu vieru Boh 
nemôže rozkázať, nech je exkomunikovaný. (N 49) 

 2. Ten kto tvrdí, že božská viera nie je odchodná od prirodzeného poznania 
o Bohu a o mravných veciach a že sa preto k božskej viere nevyžaduje, aby 
sa zjavená pravda verila s ohľadom na autoritu zjavujúceho Boha, nech je 
exkomunikovaný. (N 50) 

 3. Ten, kto tvrdí, že božské Zjavenie sa vonkajšími znakmi nemôže stať 
hodnoverným, a preto ono musí ľudí pohýnať k viere čisto vnútornou 
skúsenosťou každého jedného alebo osobným vnuknutím, nech je 
exkomunikovaný. (N 51) 

 4. Ten, kto tvrdí, že sa nemôžu diať nijaké zázraky, a preto všetky správy o 
nich, aj tie, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme, treba odkázať medzi 
legendy a mýty, alebo že zázraky nikdy nemožno celkom iste spoznať a že 
nikdy sa nemôže nimi platne dokázať božský pôvod kresťanského 
náboženstva, nech je exkomunikovaný. (N 52) 

 5. Ten, kto tvrdí, že súhlas na kresťanskú vieru nie je slobodný, ale že 
nevyhnutne vyplýva z dôkazov ľudského rozumu, alebo že Božia milosť je 
potrebná len k živej viere, ktorá je činorodá v láske (Gal 5,6), nech je 
exkomunikovaný. (N 53) 

 6. Ten, kto tvrdí, že veriaci a tí, čo ešte nedospeli k jedine správnej viere, sa 
nachádzajú v tom istom položení, takže katolíci by mali oprávnený dôvod 
odvolať svoj súhlas s vierou, ktorú už prijali pod cirkevným magistériom, 
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a podrobiť ju pochybovaniu, kým neabsolvujú vedecký dôkaz 
hodnovernosti a pravdivosti svojej viery, nech je exkomunikovaný. (N 54) 

Kánony k 4. hlave: Viera a poznanie 
 1. Ten, kto tvrdí, že v Božom zjavení niet pravých tajomstiev vo vlastnom 

zmysle, ale že všetky články viery možno správne vzdelaným rozumom 
pochopiť a dokázať z prirodzených zásad, nech je exkomunikovaný. (N 55) 

 2. Ten, kto tvrdí, že ľudské vedy treba rozvíjať s takou slobodou, že ich 
tvrdenia, aj keď protirečia zjavenému učeniu, musia byť prijímané ako 
pravé a Cirkev ich nemôže zavrhnúť, nech je exkomunikovaný. (N 56) 

 3. Ten, kto tvrdí, že sa môže stať, že v súlade s pokrokom vo vede sa musí 
dať článkom viery predkladaným Cirkvou iný zmysel, než ako ho chápala 
a chápe Cirkev, nech je exkomunikovaný. (N 57) 

 
PRÍSAHA PROTI MODERNIZMU PREDPÍSANÁ PÁPEŽOM PIOM X. (1910): 

Zloženie prísahy sa vyžadovalo od celého kléru, činného v pastorácii alebo vo 
vyučovaní. 

 Prijímam a pridržiavam sa pevne všetkého a každej jednotlivosti, čo bolo 
neomylným magistériom Cirkvi určené, ustanovené a vysvetlené, najmä 
tie časti učenia, ktoré sú v priamom protiklade k bludom súčasnej doby. 
(N 60) 

 Po prvé: Vyznávam, že Boha, pôvod a cieľ všetkých vecí, možno 
prirodzeným svetlom rozumu z toho, čo „bolo stvorené", t.j. z viditeľných 
diel stvorenia, ako príčinu cez účinok s istotou spoznať a aj dokázať. (N 61) 

 Po druhé: Prijímam a uznávam vonkajšie dôkazy Zjavenia, t.j. Božie diela, 
predovšetkým zázraky a proroctvá, za celkom isté znamenia božského 
pôvodu kresťanského náboženstva. Pevne sa pridržiavam toho, že sú čo 
najlepšie prispôsobené duchu všetkých čias a chápavosti všetkých ľudí, a 
to aj v súčasnosti. (N 62) 

 Po tretie: Pevne verím, že Cirkev, strážkyňa a učiteľka zjaveného slova, 
bola založená samým pravým a historickým Kristom počas jeho 
pozemského života bezprostredne a priamo, a že bola vybudovaná na 
Petrovi, prvom z apoštolskej hierarchie, a na nepretržitom rade jeho 
nástupcov. (N 63) 

 Úprimne prijímam učenie viery, ktoré sa dostalo od apoštolov cez 
pravoverných Otcov stále v tom istom zmysle a v tom istom význame až 
k nám. Preto úplne zavrhujem bludársky výmysel akéhosi vývoja článkov 
viery, ktoré vraj prechádzajú od jedného zmyslu k druhému, a tento zmysel 
je odchodný od toho, ktorý kedysi mala Cirkev. Takisto zavrhujem každý 
blud, snažiaci sa nahradiť božský, Kristovej neveste odovzdaný poklad, 
ktorý má ona verne chrániť, nejakým výplodom filozofického myslenia 
alebo výplodom ľudského povedomia, ktoré sa ľudským úsilím postupne 
formovalo a v budúcnosti sa má v neohraničenom pokroku 
zdokonaľovať. (N 64) 

 Po piate: Pridržiavam sa celkom pevne toho a úprimne vyznávam, že 
viera nie je nejaký slepý náboženský pocit, ktorý vyviera z temnôt 
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podvedomia pod dakom srdca a náklonnosti mravne sformovanej vôle, 
ale že je skutočným súhlasom rozumu s pravdou, prijatou zvonka  
„z počutia"; týmto súhlasom považujeme to, čo nám osobný Boh, náš 
Stvoriteľ a Pán, vyhlásil a zjavil, za pravdivé, a to pre autoritu Boha 
zvrchovane pravdovravného. (N 65) 

 S patričnou úctou sa podriaďujem a celým srdcom sa pripájam k všetkým 
odsúdeniam, vyhláseniam a predpisom, ako sa nachádzajú v encyklike 
Pascendi a v dekréte Lamentabili, najmä so zreteľom na to, čo sa vzťahuje 
na tzv. dejiny dogiem. Zavrhujem aj blud tých, čo tvrdia, že viera 
predkladaná Cirkvou môže protirečiť dejinám a katolícke články viery, 
ako sa chápu dnes, by sa nemohli dať do súladu so začiatkami 
kresťanského náboženstva, ako sa skutočne odvíjali. (N 66) 

 Odsudzujem a zavrhujem aj mienku tých, čo hovoria, že vzdelaný kresťan 
žije dvojitú existenciu, jednu veriaceho a druhú historika, ako keby 
historikovi bolo dovolené zastávať to, čo protirečí pravde viery 
veriaceho, alebo stanoviť predpoklady, z ktorých by vyplývalo, že články 
viery sú falošné alebo pochybné, len nech sa priamo nepopierajú. (N 67) 

 Zavrhujem takisto ten spôsob posudzovania a vysvetľovania Svätého 
písma, ktorý nedbá na tradíciu Cirkvi, na obdobnosť viery („analogi  
a fidei") a normy Svätej stolice, osvojuje si výmysly racionalistov a uznáva 
práve tak nedovolene, ako aj neuvážene textovú kritiku za jedinú  
a najvyššiu normu. (N 68) 

 Zavrhujem aj mienku tých, čo sa pridržiavajú toho, že učiteľ teologickej 
historickej vedy alebo spisovateľ na tomto poli by sa mal najprv vzdať 
každej predpojatej mienky o nadprirodzenom pôvode katolíckej tradície 
alebo o božskom prisľúbení pomoci v trvalom zachovaní každej jednej 
zjavenej pravdy. Spisy jednotlivých Otcov by sa mali vysvetľovať podľa 
čisto vedeckých zásad, pričom sa vylučuje akákoľvek cirkevná autorita,  
a s tou istou slobodou úsudku, s akou sa zvyčajne skúma akákoľvek mimo 
cirkevná historická pamiatka. (N 69) 

 Napokon vyznávam celkom všeobecne: úplne sa dištancujem od bludu, 
ktorý modernistov vedie k tvrdeniu, že v posvätnej Tradícii sa 
nenachádza nič božské, alebo - a to je ešte horšie - to božské chápu  
v panteistickom zmysle, takže už nič iné neostáva, iba holá a jednoduchá 
skutočnosť, ktorá sa nachádza na tej istej rovine ako aj obyčajné udalosti 
dejín, totiž to, že ľudia vlastným úsilím, svojou starostlivosťou  
a rozumom pokračovali v nasledujúcich vekoch v škole, ktorú založil 
Kristus a jeho apoštoli. A preto sa pevne pridržiavam a až do posledného 
dychu svojho života sa budem pridržiavať viery Otcov v bezpečný dar 
pravdy, ktorý je, bol a stále bude v následnosti biskupskej služby od čias 
apoštolov, takže nie loje predmetom viery, čo by sa mohlo zodpovedajúc 
kultúre každého jedného veku zdať lepšie a primeranejšie, ale to, že nikdy 
nebola inak predmetom viery, nikdy sa inak nechápala absolútna  
a nemeniteľná pravda, ktorú od začiatku ohlasovali apoštoli. Sľubujem, 
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že toto všetko budem verne, úplne a úprimne zachovávať a nedotknuté 
chrániť, a že sa ani v učení, ani slovom, ani písmom od toho neodchýlim. 
Tak sľubujem, tak prisahám, tak nech mi pomáha Boh a tieto sväté 
Evanjeliá. (N 70) 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Povaha ľudskej mysle a intelektu je taká, že hoci vynaložením veľkej 
námahy a svedomitosti spoznala mnoho z toho, čo sa týka Božských vecí; 
napriek tomu osvietená iba prirodzeným svetlom, nikdy nemohla spoznať 
alebo rozoznať najdôležitejšiu stránku toho, čím sa nadobúda večná spása, 
teda cieľ pre ktorý bol človek predovšetkým učinený a stvorený na Božiu 
podobu a obraz. Ako učí Apoštol11: „Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho 
večnú moc a Božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo 
stvorených vecí“. 
 Avšak „ono tajomstvo 12 , ktoré bolo od vekov a pokolení skryté“, 
prevyšuje ľudský rozum do takej miery, že keby nebolo zjavené svätým, 
ktorým Boh ráčil darom viery ozrejmiť bohatstvo slávy tohto tajomstva 
medzi národmi, ktorým je Kristus, tak žiadnym úsilím človeka by nebolo 
možné dopracovať sa k tejto múdrosti. 
Hoci slovo viera má vo Svätom písme rôzne významy, my tu hovoríme iba o 
tej viere, ktorou dávame náš úplný súhlas k tomu, čo bolo Bohom zjavené. 
O tom, že táto viera a takto chápaná viera je pre spásu nevyhnutná, nemôže 
nikto pochybovať, obzvlášť preto lebo je napísané13: „Bez viery nie je možné 
páčiť sa Bohu“. Keďže cieľ vytýčený človeku, ktorým je blahoslavenstvo, je 
vznešenejší, než aby mohol byť vystihnutý bystrosťou ľudskej mysle, bolo 
preto nevyhnutné, aby prijal svoje poznanie od Boha. Toto poznanie však nie 
je nič iné ako viera, ktorej sila spôsobuje, že za pravdu považujeme všetko to, 
o čom hlas svätej matky Cirkvi vydal svedectvo, že je to zjavenie Božie. Lebo 
veriaci nemôžu pochybovať o tých veciach, ktorých pôvodcom je Boh a ktorý 
je sám Pravdou14.   

Slovo veriť teda na tomto mieste neznamená myslieť si, domnievať sa, 
domýšľať si, ale ako učí Písmo sväté, má v sebe silu najčistejšieho 
presvedčenia, ktorým ľudská myseľ dáva pevný a stály súhlas Bohu 
zjavujúcemu svoje tajomstvá. Preto ten verí (čo patrí k výkladu tohto slova), 
pre ktorého je niečo isté a o čom je presvedčený mimo akúkoľvek 
pochybnosť.  

A nikto si nesmie myslieť, že poznanie viery je menej isté, keď predmet, 
ktorý nám viera predkladá na uverenie, nie je viditeľný, lebo aj keď Božie 
svetlo, ktorým to chápeme, nedáva veciam priehľadnosť, avšak nepripúšťa 

                                                           

11  Rim. 1. 20. 
12 Kol. 1. 26, 27. 
13 Žid. 11. 6. 
14 Jn. 14. 6. 



 

 

31 

 

nám o tom pochybovať. Lebo Boh, ktorý povedal15: „Nech z temnôt zažiari 
svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy, aby 
nám nebolo ukryté evanjelium, ako tým ktorí hynú. 

Z toho, čo už bolo povedané, vyplýva, že ten, kto je obdarený nebeským 
darom viery, je bez zbytočnej zvedavosti. Boh určite tým, že nám prikázal 
veriť, nám  neuložil, aby sme skúmali jeho rozhodnutia alebo vyšetrovali ich 
príčiny a  dôvody, ale požaduje neochvejnú vieru, ktorá spôsobuje, že myseľ 
spočinie v poznaní večnej pravdy. 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  

Zjavenie nie je iné, ako výchova ľudského pokolenia. To čo je výchovou 
u jednotlivca, to je zjavenie u ľudského pokolenia. Celé zjavenie teda 
postupne zodpovedá nasledujúcim potrebám ľudského veku: veku detstva, 
mládenectva a dospelosti. Patriarchovia, ktorí z hľadiska zjavenia mali 
charakter skôr detstva, potrebovali menej zákonov, a Boh s nimi priateľsky 
zachádzal. Izraelský ľud, u ktorého sa, ako u mládenca nachádzala 
namyslenosť a telesnosť, musel byť vychovávaný ustavičným poučovaním  
a prísnymi zákonmi. Ale keď Boh chcel, aby ľudstvo vkročilo do veku 
dospelosti, prestali prísne zákony a Boh dal skrze svojho Syna zákon lásky. 
(1. Kor. 13, 11; Gal. 3, 24)   

Medzi všetkými zvestovateľmi zjavenia vydal Syn Boží najvernejšie 
svedectvo. On bol ≪svedok verný≫ (Zjav. 1, 5) a prišiel na svet preto, aby vydal 
svedectvo o pravde. (Ján 18, 37) To čo hovoril, hovoril tak, ako mu to povedal 
Otec. (Ján 12, 50) Mohol hovoriť vernejšie i zreteľnejšie, ako všetci iní, lebo ako 
jednorodený Syn v lone Otca, vidí Božiu podstatu tak, ako nikto iný. (Ján 1, 18) 

Vydal svedectvo o tom, čo videl, ale ľudia jeho svedectvo neprijali. (Ján 3, 11)  

Zvestovateľmi zjavenia boli aj apoštoli. Mali vydávať svedectvo  
o tom, čo videli, zvlášť o zmŕtvychvstaní Vykupiteľa (Sk. 10, 39 a d.), a síce 
nielen v Jeruzaleme, v celom Judsku a Samárii, ale až do končín zeme. (Sk. 1, 8) 

Preto aj sv. Pavol dosvedčil, že jeho úrad spočíva v tom, aby vydal svedectvo 
evanjeliu. (Sk. 20, 24)  

Zjavenie skrze Ježiša Krista a sv. apoštolov sa stalo v poslednom čase, 
keď Boh hovoril k ľudom. (Žid. 1, 1) S týmto zjavením sa ukončilo zjavenie, ktoré 
sa vzťahovalo na celé pokolenie ľudské.  

I po smrti sv. apoštolov sa Boh ešte často zjavoval ľuďom, ale toto 
zjavovanie nie je pokračovaním predošlého zjavenia, na ktorom spočíva viera 
naša. (Bened. XIV.; sv. Tom. Akv.)  

Zjavenia Božie sa niekedy stávajú ešte aj dnes k pozdvihnutiu viery 
medzi ľuďmi. Spomeňme si napr. na zjavenia Matky Božej v Lurdoch vo 
Francúzsku v r. 1858. Zjavenia mávajú, ako vysvitá zvlášť z dokumentov 

                                                           

15 2. Kor. 4, 6 
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procesov svätorečenia, i niektorí ľudia, ktorí veľmi dychtia po dokonalosti. 
Sv. Františkovi Assiskému sa zjavil Kristus, sv. Antonovi Paduánskemu sa 
zjavil Ježiš v podobe dieťaťa. Sv. Terézia často vídala Krista, svätých a anjelov 
i hovorila s nimi atď. Tieto súkromné zjavenia sú Božie dary, ktorých 
hlavným účelom je, aby ľudia, čo sa snažia o dokonalosť, celkom stratili 
prítulnosť k tomuto svetu a tak boli privedení k vyššej dokonalosti.  
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

36 “Svätá matka Cirkev vyznáva a učí, že Boha, ktorý je počiatkom a cieľom 
všetkého, možno s istotou poznať zo stvorených vecí prirodzeným 
svetlom ľudského rozumu“. ( I. Vatikánsky koncil: Denz.-Schönm: 3004) 

47 Cirkev učí, že jediného a pravého Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno  
s istotou spoznať z jeho diel prirodzeným svetlom ľudského rozumu. (I. 
Vatikánsky koncil: Denz.-Schönm. 3026) 

50 Človek môže prirodzeným rozumom s istotou poznať Boha z jeho diel. Ale 
jestvuje ešte aj iný druh poznania Boha, ktorý človek nijako nemôže 
dosiahnuť svojimi vlastnými silami; je to Božie zjavenie. (I.Vatikánsky koncil: 

Denz.-Schönm. 3015) Boh sa z úplne slobodného rozhodnutia zjavuje a dáva 
človekovi tým, že mu odhaľuje svoje tajomstvo, svoj milostivý plán, ktorý 
si predsavzal v Ježišovi Kristovi už od večnosti v prospech všetkých ľudí. 
Naplno odhaľuje svoj zámer, keď posiela svojho milovaného Syna, nášho 
Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. 

84 “Posvätný poklad“ viery (depositum fidei), obsiahnutý v posvätnej 
Tradícii a Svätom písme, bol cez apoštolov zverený celej Cirkvi. Tým, že 
sa ho pridržiava „všetok svätý ľud spojený so svojimi pastiermi, neustále 
zotrváva v učení apoštolov, v bratskom spoločenstve, v lámaní chleba a v 
modlitbách, takže sa vytvára jedinečná zhoda medzi pastiermi a 
veriacimi v pridŕžaní sa, praktizovaní a vyznávaní prijatej viery“. 

Dogmy viery 
88 Učiteľský úrad Cirkvi používa naplno autoritu, ktorú dostal od Krista, keď 

definuje dogmy, to znamená, keď predkladá kresťanskému ľudu vo 
forme, ktorá ho zaväzuje k neodvolateľnému súhlasu viery také pravdy, 
ktoré sú obsiahnuté v Božom zjavení alebo pravdy, ktoré s nimi 
nevyhnutne súvisia. 

89 Medzi naším duchovným životom a dogmami jestvuje organické spojenie. 
Dogmy sú svetlá na ceste našej viery, osvetľujú ju a robia ju bezpečnou. A 
naopak, ak je náš život priamy, aj náš rozum a naše srdce budú otvorené 
prijať svetlo dogiem viery. (Jn 8,31-32) 

90 Vzájomné spojenie a súvislosť dogiem možno nájsť v celku zjavenia 
tajomstva Krista. (I. Vatikánsky koncil: Denz.-Schönm. „nexus mysteriorum“) 
„Jestvuje určitý poriadok čiže »hierarchia« právd katolíckeho učenia, lebo 
ich spojenie so základmi kresťanskej viery je rozličné“. 
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3 BOŽIA JEDNOTA A TROJJEDINÝ BOH 

3.1 EXISTENCIA BOHA 
 

DOGMY (De fide): 
 Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno s určitosťou spoznať zo stvorených 

vecí prirodzeným svetlom rozumu.16 
 Božia existencia je nielen predmetom prirodzeného rozumového poznania 

ale aj predmetom nadprirodzenej viery.17 
 Božia podstata je pre ľudí nepochopiteľná.18  
 Blažení v nebi majú bezprostredné, intuitívne poznanie Božej podstaty.19 
 Bezprostredné nazeranie na Boha prevyšuje prirodzenú poznávaciu 

schopnosť ľudskej duše, a je preto nadprirodzené.20 
 Duša na bezprostredné nazeranie na Boha potrebuje svetlo slávy.21 
 Božia podstata je nepochopiteľná aj pre blažených v nebi.22 
 Božie vlastnosti sú skutočne identické medzi sebou a s Božou podstatou.23 
 Boh je absolútne dokonalý.24 
 Boh je skutočne nekonečný v každej dokonalosti.25 
 Boh je absolútne jednoduchý.26 
 Existuje len jeden Boh.27 
 Jediný Boh je, v ontologickom zmysle, Pravým Bohom.28 
 Boh má nekonečnú moc poznania.29  
 Boh je absolútna Pravda.30  
 Boh je absolútne verný.31  
 Boh je absolútne ontologické Dobro sám o sebe a vo vzťahu k iným.32  
 Boh je absolútne morálne Dobro alebo Svätosť.33  

                                                           

16 L. Ott. Book 1, Part 1, § 1. The Possibility of the Natural Knowledge of God in the Light of Supernatural 
Revelation; D 1806, D 1785, D 1391 
17 L. Ott. Book 1, Part 1, § 4. God's Existence as an Object of Faith; D 1782, D 1801 
18 L. Ott. Book 1, Part 1, § 5. The Natural Knowledge of the Nature of God in This World; D 428, D 1782 
19 L. Ott. Book 1, Part 1, § 6. 1. The Supernatural Knowledge of the Divine Essence in the Other World; D 530 
20 L. Ott. Book 1, Part 1, § 6. 3. The Supernatural Knowledge of the Divine Essence in the Other World; D 475 
21 L. Ott. Book 1, Part 1, § 6. 4. The Supernatural Knowledge of the Divine Essence in the Other World; D 475 
22 L. Ott. Book 1, Part 1, § 6. 5. The Supernatural Knowledge of the Divine Essence in the Other World; D 418, 
1782 
23 L. Ott. Book 1, Part 1, § 10. The Attributes of God in General; D 389, D 703 
24 L. Ott. Book 1, Part 1, § 11. The Absolute Perfection of God; D 1782 
25 L. Ott. Book 1, Part 1, § 12. God's Infinity; D 1782 
26 L. Ott. Book 1, Part 1, § 13. God's Simplicity; D 428, D 1782 
27 L. Ott. Book 1, Part 1, § 14. God's Unicity; D 54, D 86, D 428 
28 L. Ott. Book 1, Part 1, § 15. 1. God's Truth; Jer. 10, 10; 1.Sol. 1, 9 
29 L. Ott. Book 1, Part 1, § 15. 2. God's Truth; D 1782, D 1789 
30 L. Ott. Book 1, Part 1, § 15. 3a. God's Truth; D 1789, D 1782 
31 L. Ott. Book 1, Part 1, § 15. 3b. God's Truth; D 1789, D 1782; 2 Tim. 2, 13 
32 L. Ott. Book 1, Part 1, § 16. 1. God's Goodness; D 1782, D 1783 
33 L. Ott. Book 1, Part 1, § 16. 2. God's Goodness; D 1782 
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 Boh je absolútna Láskavosť.34  
 Boh je absolútna Krása.35  
 Boh je absolútne nemeniteľný.36  
 Boh je večný.37  
 Boh je nesmierny alebo absolútne nemerateľný.38  
 Boh je všadeprítomný vo stvorenom priestore.39 
 Božie poznanie je nekonečné.40  
 Boh pozná všetko, čo je len možné poznaním jednoduchej inteligencie 

poznať (scientia simplicis intelligentiae).41  
 Boh vie o všetkých skutočných veciach v minulosti, prítomnosti a 

budúcnosti (Scientia visionis).42  
 Poznaním nazerania (scientia visionis) Boh tiež s neomylnou istotou 

predvída slobodné skutky rozumných bytostí.43  
 Božia vôľa je nekonečná.44 
 Boh miluje seba samého z nevyhnutnosti, kým veci mimo seba miluje so 

slobodou.45 
 Boh je všemohúci.46  
 Boh je Pánom neba i zeme.47  
 Boh je nekonečne spravodlivý.48  
 Boh je nekonečne milosrdný.49 
 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Existenciu Boha možno dokázať prostredníctvom kauzality (príčinnosti). 
(Sent. fidei proxima.) 

 Naše prirodzené poznanie Boha v tomto svete nie je bezprostredné 
intuitívne poznanie, ale sprostredkované, abstraktné, poznanie, pretože 
sa dosahuje prostredníctvom poznania stvorených vecí. (Sent. certa.) 

 Naše poznanie Boha tu na zemi nie je vlastné (cognitio propia), ale 
analogické (cognitio analoga alebo analogica.) (Sent. certa.) 

 Boh tiež s neomylnou určitosťou vie o podmienených slobodných 
skutkoch (Scientia futuribilium). (Sent. communis.)  

                                                           

34 L. Ott. Book 1, Part 1, § 16. 3. God's Goodness; D 1782 
35 L. Ott. Book 1, Part 1, § 16. 3. God's Goodness. Appendix; D 1782 
36 L. Ott. Book 1, Part 1, § 17. God's Immutability; D 428, D 1782 
37 L. Ott. Book 1, Part 1, § 18. God's Etemity; D 39, D 428, D 1782 
38 L. Ott. Book 1, Part 1, §19. 1. The Immensity or Immeasurability of God and His Omnipresence; D 39, D 428 
39 L. Ott. Book 1, Part 1, §19. 2. The Immensity or Immeasurability of God and His Omnipresence; Sk. 17, 27 
40 L. Ott. Book 1, Part 1, § 20. The Perfection of Divine Knowledge; D 1782; Rim 11, 33 
41 L. Ott. Book 1, Part 1, § 21. 2a Object and Division of the Divine Knowing; D 1782 
42 L. Ott. Book 1, Part 1, § 21. 2b Object and Division of the Divine Knowing; D 1782 
43 L. Ott. Book 1, Part 1, § 21. 2b Object and Division of the Divine Knowing; D 1784, D 3017 
44 L. Ott. Book 1, Part 1, § 24. The Perfection of the Divine Willing; D 1782 
45 L. Ott. Book 1, Part 1, § 26. 1. The Physical Properties of the Divine Will; Kor. 27, 5 
46 L. Ott. Book 1, Part 1, § 26. 2. The Physical Properties of the Divine Will; D 428, 1782 
47 L. Ott. Book 1, Part 1, § 26. 3. The Physical Properties of the Divine Will; D 1782 
48 L. Ott. Book 1, Part 1, § 27. 1. The Moral Attributes of the Divine Will; D 1782 
49 L. Ott. Book 1, Part 1, § 27. 2. The Moral Attributes of the Divine Will; D 1782 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870). DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE 

Boh 
Svätá, katolícka, apoštolská, rímska Cirkev verí a vyznáva: je jeden 

pravý a živý Boh, Stvoriteľ a Pán neba i zeme, všemohúci, večný, nezmerný, 
nepochopiteľný, nekonečný čo do rozumu, vôle a každej dokonalosti. Pretože 
on je jedna jedinečná, úplne jednoduchá a nemeniteľná duchovná podstata, 
musí byť ohlasovaný ako skutočne a bytnostne odlišný od sveta, sám v sebe 
a zo seba naplno blažený a nevysloviteľne povýšený ponad všetko, čo mimo 
neho existuje a čo je pomyselné. (N 315) 

Stvorenie 
Tento jedine pravý Boh stvoril zo svojej dobroty a „všemohúcou silou" 

nie na zmnoženie svojej blaženosti, ani na nadobudnutie, ale na zjavenie 
svojej dokonalosti dobrami, ktoré udeľuje stvoreniam, zvrchovane 
slobodným rozhodnutím vôle „z niečoho na začiatku času rovnakým 
spôsobom obidva poriadky stvorenia, duchovný a hmotný, t. j . anjelský a 
pozemský, a potom ľudský, ktorý je akoby utvorený z obidvoch, pretože 
pozostáva z duše a tela". (N 316) 

Opatera 
Všetko, čo Boh utvoril, chráni a vedie svojou opaterou, „siahajúc mocne 

od jedného konca k druhému a všetko riadiac lahodne" (porov. Múd 8, 1). 
„Všetko je obnažené a odkryté pred (jeho) očami" (Hebr 4,13), aj to, čo sa stane 
v budúcnosti slobodným konaním stvorení. (N 317) 
 

KÁNONY. (Boh, Stvoriteľ všetkých vecí) 
1. Kto popiera jedného pravého Boha, Stvoriteľa a Pána viditeľných  

a neviditeľných vecí, nech je exkomunikovaný. (N 318) 

2. Kto sa nehanbí tvrdiť, že okrem hmoty niet ničoho, nech je 
exkomunikovaný. (N 319) 

3. Kto hovorí, že Boh a všetky veci majú jednu a tú istú bytnosť, nech je 
exkomunikovaný. (N 320) 

4. Kto hovorí, že veci konečné, ako aj duchovné, alebo aspoň duchovné 
vyplynuli z božskej podstaty, alebo že božská bytnosť sa svojim zjavením 
alebo vývojom stáva skutočnosťou všetkých vecí, alebo napokon, že Boh 
je univerzálnym či neurčitým bytím, ktoré sa určením seba samého 
ustanovuje za celok vecí, rozlíšených čo do rodu, druhu a jednotlivcov, 
nech je exkomunikovaný. (N 321) 

5. Kto nevyznáva, že svet a všetky veci, ktoré sa v ňom nachádzajú, tak 
duchovné, ako aj telesné, podľa celej svojej podstaty, boli stvorené 
Bohom, alebo kto hovorí, že Boh netvoril z vôle slobodnej od akejkoľvek 
nevyhnutnosti, alebo tak nevyhnutne ako nevyhnutne miluje seba 
samého, alebo kto popiera, že svet bol stvorený na oslávenie Boha, nech 
je  exkomunikovaný. (N 322) 
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UČENIE CIRKVI 

HLAVNÉ PRAVDY50 
K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň najzákladnejšie 
pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne veriť týchto  
6 hlavných právd: 

1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

 Je potrebné vyznávať, že je jeden Boh a nie viac Bohov. Lebo napísané 
je51: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný;“ okrem toho Hospodinovým 
prikázaním je 52 : „Nebudeš mať iných bohov, okrem mňa“; potom skrze 
proroka často pripomína53: „Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto 
Boha“. Aj apoštol zjavne svedčí: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst“. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  

 Už zo stvorených vecí poznávame, že existuje najvyššia bytosť. (Rim. 1, 19; 
Mud. 13, 5) 

Dušu človeka nemôžeme vidieť, a predsa z rozumných činov človeka 
môžeme uzavierať, že ona jestvuje; tak i z diel Božích uzavierame na 
jestvovanie Boha. (Sv. Teof. Ant.)  
Lebo hviezdy na nebi a zem s jej tvormi nemohli vzniknúť samy od seba; ani 
sa hviezdy na nebi nemôžu hýbať svojou vlastnou silou. I z podivuhodného 
poriadku na svete nasleduje, že musí byť usporiadateľ s výborným rozumom. 
Podstata Božia. 

Čo vlastne je Boh poznáme čiastočne zo stvorených vecí, ale 
zreteľnejšie z božského zjavenia. 

Sv. Pavol hovorí: ≪Nevidomé veci... skrze tie, ktoré sú učinené, 
rozumom pochopené... bývajú≫. (Rim. 1, 20) Tvory sú zrkadlom, v ktorom sa 
ukazuje Tvorca. (Sv. Vinc. Fer.) 

Boh hovoril viac ráz k ľudom, zvlášť skrze patriarchov, prorokov a 
potom skrze Syna svojho Ježiša Krista. (Žid. 1, 1) Najzreteľnejšie vyložil nám 

                                                           

50 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 
51 Deut. 6. 4. 
52 Exod. 20. 3. 
53 Isai. 44. 6. 



 

 

37 

 

podstatu Božiu Kristus; ostatní nemohli tak zreteľne hovoriť, lebo nevideli 
podstaty Božej. (Ján 1, 18)  

Ale napriek tomu nie sme vstave náležite vysvetliť, čo vlastne je Boh; 
príčina toho je, že Boh je nekonečný, my však sme len konečné bytosti. 

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992)  

286 Zaiste už ľudský rozum je schopný nájsť odpoveď na otázku pôvodu 
sveta. Skutočne, jestvovanie Boha Stvoriteľa možno s istotou poznať z 
jeho diel svetlom ľudského rozumu (Porov. I.Vatikánsky koncil: Denz.-Schönm. 
3026),  
i keď toto poznanie je často zatemnené a skreslené omylom. Preto viera 
prichádza posilniť a osvietiť rozum, aby správne chápal túto pravdu: 
„Vierou chápeme, že Božie Slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného 
povstalo viditeľné“ (Hebr 11,3). 

Boh je Pravda 
215 “Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti 

sú večné“ (Ž 119,160). „A teraz, Pane Bože, ty si Boh a tvoje slová sú 
pravda“ (2 Sam 7,28); preto sa Božie prisľúbenia vždy uskutočňujú. Boh je 
Pravda sama, jeho slová nemôžu klamať. Preto sa možno vo všetkom 
spoľahnúť s plnou dôverou na pravdivosť a vernosť jeho slova. 
Počiatkom hriechu  
a pádu človeka bolo klamstvo pokušiteľa, ktorý naviedol na 
pochybovanie  
o Božom slove, o jeho dobrote a vernosti. 

216 Božia pravda je jeho múdrosť, ktorá riadi celý poriadok stvorenia a 
spravovania sveta. Boh, ktorý sám „stvoril nebo a zem“ (Ž 115,15), iba sám 
môže dávať pravé poznanie všetkých stvorených vecí vo vzťahu k nemu. 

217 Boh je pravdivý aj vtedy, keď zjavuje sám seba: učenie, ktoré prichádza 
od Boha, je „náukou pravdy“ (Mal 2, 6). Keď pošle svojho Syna na svet, 
bude to preto, „aby vydal svedectvo pravde“ (Jn 18,37): „A vieme, že prišiel 
Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého“ (1 Jn 5,20). 
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3.2 TROJJEDINÝ BOH 
 

DOGMY (De fide): 
 V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z týchto osôb má jedinú 

(numerickú) Božskú podstatu.54  
 V Bohu sú dve vnútorné Božské pochádzania.55  
 Božské osoby, nie Božia podstata, sú predmetom vnútorného Božieho 

pochádzania (v aktívnom a pasívnom zmysle).56 
 Druhá Božská Osoba pochádza z prvej Božskej Osoby zrodením, a preto je 

s ním vo vzťahu ako Syn k Otcovi.57  
 Duch Svätý pochádza od Otca a od Syna, ako z jedného princípu, skrze 

dýchnutie.58  
 Duch Svätý nepochádza zrodením, ale dýchnutím.59 
 Vzťahy v Bohu sú skutočne identické s Božou podstatou.60 
 V Bohu je všetko v jednote, okrem protikladu vzťahu osôb.61  
 Tri Božské osoby sú jedna v druhej.62 
 Všetky činnosti Boha sú spoločné týmto trom osobám.63 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Syn vychádza z intelektu Otca plodením. (Sent. certa) 

 Duch Svätý vychádza z vôle alebo zo vzájomnej lásky Otca a Syna. (Sent. 
certa) 

 Otec posiela Syna. Otec a Syn posielajú Ducha Svätého. (Sent. certa) 

 Trojjedinosť Boha možno poznať iba prostredníctvom Božieho Zjavenia. 
(Sent. fidei proxima.) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

RÍMSKA SYNODA ZA PÁPEŽA DAMAZA I. (r.382) 

 24. Kto hovorí, že Otec je Boh a jeho Syn je Boh a Duch Svätý je Boh a tým 
ich rozdeľuje a volá ich Bohmi, a kto ich v dôsledku jedného božstva a 
jednej sily, ktorá podľa toho, ako veríme a vieme, patrí Otcovi a Synovi a 
Duchu Svätému, nevolá Bohom; kto vyníma Syna alebo Ducha Svätého a 
domnieva sa, že Bohom treba volať iba Otca, a kto takto verí v jedného 
Boha, je heretik vo všetkom, ba je židom...  Toto je teda spása kresťanov, 

                                                           

54 L. Ott. Book 1, Part 2, Sect. 1, § 2. The Doctrinal Decisions of the Church; D 1-12; Mt. 28, 19. 
55 L. Ott. Book 1, Part 2, § 10. 1. The Internal Divine Processions in General; D 86 
56 L. Ott. Book 1, Part 2, § 10. 2. The Internal Divine Processions in General; D 432 
57 L. Ott. Book 1, Part 2, § 11. The Procession of the Son from the Father by Way of Generation; D 39; D 54 
58 L. Ott. Book 1, Part 2, § 12. The Procession of the Holy Ghost from the Father and the Son by way of Spiration; 
D 460, D 19, D 39 
59 L. Ott. Book 1, Part 2, § 15. The Holy Ghost does not proceed through generation but through spiration; D 39,  
D 277, D 703 
60 L. Ott. Book 1, Part 2, § 16. The Divine Relations; D 391, D 703 
61 L. Ott. Book 1, Part 2, § 17. The Divine Persons; D 703 
62 L. Ott. Book 1, Part 2, § 19. The Trinitarian Perichoresis (Circumincession); D 704 
63 L. Ott. Book 1, Part 2, § 20. The Unity of the Divine Operation ad extra; D 428 
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že veríme v Trojicu, t. j . v Otca a Syna a Ducha Svätého, a pokrstení v ňu 
bez pochybovania veríme, že jej patrí pravé jedno božstvo a sila, 
vznešenosť a podstata. (N 265, D 82)  

 

ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 

 Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej viery; 
kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, bezpochyby 
naveky zahynie. Katolícka viera je však táto: uctievame si jedného Boha v 
Trojici a Trojicu v jednote bez zmiešania Osôb a bez oddeľovania podstaty. 
(N 915; D 39) 

 

DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553): 

 Kto nevyznáva, že Otec, Syn a Duch Svätý majú jednu prirodzenosť čiže 
bytnosť, jednu silu a moc; (kto nevyznáva) jednopodstatnú (homousion) 
Trojicu, jedno Božstvo, ktoré je uctievané v troch hypostázach čiže 
osobách (prosópon), nech je exkomunikovaný. Totiž je len jeden Boh a 
Otec, z ktorého je všetko, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého je 
všetko, a jeden Duch Svätý, v ktorom je všetko. (N  180) 

 

SV. PÍSMO 

 

 
 

 

CHOĎTE TEDA, UČTE VŠETKY NÁRODY A KRSTITE ICH 

V MENE OTCA I SYNA, I DUCHA SVÄTÉHO.  
(Mt 28,19) 

 

MILOSŤ PÁNA JEŽIŠA KRISTA A BOŽIA LÁSKA I 

SPOLOČENSTVO SVÄTÉHO DUCHA NECH JE S VAMI 

VŠETKÝMI.  
(1 Pt 13, 13) 

 

UČENIE CIRKVI 

HLAVNÉ PRAVDY64 
K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň najzákladnejšie 
pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne veriť týchto 6 
hlavných právd: 

1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 

                                                           

64 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 
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PÁPEŽ PIUS XI. Encyklika Mortalium Animos (6.1.1928): 

...Áno, existuje skupina ľudí, pozbavená úplne náboženského zmyslu, 
ktorí...organizujú kongresy, stretnutia...s nevercami každého druhu...a tiež aj 
s tými, ktorí odvrhli Krista...Oni totiž vyznávajú bludný názor, že všetky 
náboženstvá sú viac menej dobré a chvályhodné...Tí, ktorí vyznávajú tento 
názor, nie len, že sa nachádzajú v omyle, ale zároveň deformujú skutočný 
pojem "náboženstva", a tak odmietajúc ho, postupne upadajú v naturalizmus 
a ateizmus. Podporovať takéto názory a podporovať takéto podujatia 
znamená opustiť náboženstvo zjavené Bohom..." 

 
 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Slovo Boh nám ukazuje, že v jednej Božej bytosti je potrebné veriť nie 
iba v jednu osobu, ale v rozdielnosť osôb. V jednom Božstve sú tri osoby: 
Otec, ktorý nie je splodený nikým, Syn ktorý bol pred všetkými vekmi 
splodený z Otca, Duch Svätý, ktorý vychádza od večnosti z Otca a Syna. Avšak 
Otec je v jedinej Božej podstate prvou osobou, ktorý so svojim jednorodeným 
Synom a Duchom Svätým je jeden Boh, je jeden Pán, nie v jedinosti jednej 
osoby, ale v Trojici jednej podstaty.   

Avšak tieto tri osoby nie je možné si predstavovať tak, že by v nich bolo 
niečo nepodobného alebo nerovnakého, ale treba ich chápať tak, že sú 
odlišné iba svojimi vlastnosťami. Otec je totiž nesplodený, Syn je splodený 
z Otca, Duch Svätý vychádza z oboch. A preto vyznávame, že tri osoby majú 
jednu a tú istú podstatu a vyznávajúc pravé a večné Božstvo, tiež veríme, že 
v osobách je potrebné nábožne a sväto zvelebovať zvláštnosť, v podstate 
jednotu a v Trojici rovnosť. Lebo keď hovoríme, že Otec je prvá osoba, 
nesmie sa to chápať tak, ako by sme si v Trojici predstavovali niečo skoršieho 
alebo neskoršieho, väčšieho alebo menšieho. Nech sa nikto z veriacich 
v mysli nedopúšťa takej bezbožnosti, lebo v kresťanskom náboženstve sa 
v troch osobách vyznáva jedna a tá istá večnosť a jedna a tá istá velebnosť 
slávy.  

Keďže však zvedavé skúmanie žiadnej inej veci nie je nebezpečnejšie 
a omyl fatálnejší ako pri poznávaní a vysvetľovaní tejto zo všetkých vecí 
najvznešenejších a najzložitejších; vyučuj teda duchovný pastier, že je sa 
treba svedomite pridržiavať zvláštnych slov o podstate a osobách, ktorými 
sa vyznačuje toto tajomstvo a nech veriaci vedia, že jednota je v podstate, 
rozdielnosť však v osobách. Ale pamätajúc na výrok65: „Kto velebnosť skúma, 
uchvátený bude slávou“, nemáme toto tajomstvo hlbšie vyšetrovať. Zaiste by 
nám mala postačiť istota viery, že pochybovať o výrokoch Božích by bolo 

                                                           

65 Prísl. 25. 27. V novom preklade Písma sv. je: „Jesť veľa medu nie je na osoh, nuž, (priam tak) šetri s 
pochvalnými slovami“. 
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najväčším prejavom bláznovstva a biedy, keď nás on sám poučil, hovoriac66: 
„Učte všetky národy, a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“; 
a zase67: „Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch 
Svätý, a títo traja sú jedno“.  
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Pri Ježišovom krste sa zjavili všetky tri božské osoby: Otec hlasom z 
neba, Syn krstom, Duch Svätý vzatím na seba podoby holubice. (Mt. 3, 16-17). 

Túto pravdu nemôžeme pochopiť svojim slabým rozumom; preto ju 
nazývame tajomstvom najsv. Trojice. Nemôžeme pochopiť, ako je možné, že 
sú tri božské osoby a predsa len jeden Boh. Teda v istom ohľade traja, a 
predsa len jeden! Trojica je niečo ≪nepochopiteľného a nevýslovného≫. (4. 
Lateránsky koncil)  

Ale rozumom osvieteným vierou môžeme prísť k veľmi osožnému 
poznaniu tajomstiev, keď tieto prirovnáme k veciam, aké sa v prírode 
nachádzajú. (I.Vatikánsky koncil 3, 4) Tri božské osoby majú spoločné: podstatu, 
vlastnosti a diela. Preto nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh. Poznanie 
tajomstva najsv. Trojice môžeme mať len zo zjavenia.   
 A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu 

to Syn bude chcieť zjaviť. (Mt. 11, 27)  
Vieru v toto tajomstvo verejne vyznávame: keď sa prežehnáme, v 
apoštolskom vyznaní viery, pri krste a ostatných sviatostiach, pri všetkých 
sväteninách a žehnaniach a na sviatok najsv. Trojice. Tajomstvo najsv. Trojice 
je totiž základom, nášho kresťanského náboženstva. Lebo bez poznania tejto 
pravdy nerozumieme vykúpeniu skrze Syna Božieho. 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

232 Kresťania sú krstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28,19) 

„Viera všetkých kresťanov má svoj základ v Trojici“. (Sv. Cézar z Arles, 
Expositio symboli) 

251 Na formulovanie dogmy o Trojici Cirkev musela vyvinúť vlastnú 
terminológiu za pomoci pojmov filozofického pôvodu: „podstata“, 
„osoba“ alebo „hypostáza“, „vzťah“, atď. Tým však nepodriadila vieru 
ľudskej múdrosti, ale dala nový, nezvyčajný zmysel týmto termínom, 
ktoré mali odteraz vyjadrovať aj nevýslovné tajomstvo, „nekonečne 
prevyšujúce všetko, čo môžeme chápať ľudským spôsobom“. 

252 Cirkev používa termín „podstata - substantia“ (vyjadrený niekedy aj 
výrazom „bytnosť - essentia“, alebo aj „prirodzenosť - natura“) na 
označenie Božieho bytia v jeho jednote, termín „osoba - persona“ alebo 
„hypostáza“ na označenie Otca, Syna a Ducha Svätého v ich skutočnej 

                                                           

66 Mt. 28. 19. 
67 1. Jn. 5. 7. V novom preklade Písma sv. je: „Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú 
zajedno“.  
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vzájomnej odlišnosti a termín „vzťah - relatio“ na označenie skutočnosti, 
že odlišnosť troch božských osôb spočíva v ich vzájomnom pomere. 

Dogma o Najsvätejšej Trojici 
253 Trojica je jedna. Nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch 

osobách: „Trojicu jednej podstaty“. (II. Carihradský koncil (553): Denz.-Schönm. 

421) Božské osoby si nedelia jediné božstvo, ale každá z nich je celý Boh: 
„Otec je to isté ako Syn, Syn to isté ako Otec, Otec a Syn sú to isté ako Duch 
Svätý, to znamená podľa prirodzenosti jeden Boh“. (XI. Toledský koncil (675): 

Denz.-Schönm. 530) „Každá z troch osôb je onou skutočnosťou, totiž 
podstatou, bytnosťou alebo božskou prirodzenosťou“. (IV. Lateránsky koncil 
(1215): Denz.-Schönm. 804) 

256 Svätý Gregor Naziánsky, ktorý sa nazýva aj „Teológom“, zveruje 
carihradským katechumenom tento súhrn trojičnej viery: 
Predovšetkým zachovajte mi tento vzácny poklad, pre ktorý žijem a 
bojujem, s ktorým chcem zomrieť, ktorý mi pomáha znášať všetko zlo a 
opovrhovať všetkými rozkošami: mám na mysli vyznanie viery v Otca i 
Syna i Ducha Svätého. Dnes vám ho zverujem. S ním vás čoskoro 
ponorím do vody a z nej vás vytiahnem. Dávam vám ho za spoločníka a 
ochrancu celého vášho života. Dávam vám jediné Božstvo a Moc, ktoré 
sú Jedno v Troch a obsahuje Troch odlišným spôsobom. Božstvo bez 
rozdielnosti podstaty alebo prirodzenosti, bez vyššieho stupňa, ktorý 
povyšuje, alebo nižšieho, ktorý ponižuje... Z troch nekonečných 
nekonečná spolupodstatnosť. Každý braný do úvahy sám  
o sebe je celý Boh... Boh, tri osoby brané do úvahy spolu... (Sv. Gregor 
Naziánsky, Orationes 40, 41) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym  
a univerzálnym magistériom. 

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie 
nejakej pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, 
alebo tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť 
sa Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia  
s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení. 

Kán. 1364 § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do 
exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného.68 

  

                                                           

68 Kán. 1314 - Trest je zväčša trestom na základe rozsudku, ktorý treba vyniesť, takže vinníka neviaže, 
ak nebol ešte uložený; je však aj trest na základe rozsudku už vyneseného, takže sa doň upadá samým 
činom spáchania deliktu, ak to zákon alebo príkaz výslovne stanovuje. 
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4 BOH STVORITEĽ 
 

DOGMY (De fide): 
 Všetko, čo existuje okrem Boha, bolo v celej svojej podstate vytvorené 

Bohom z ničoho.69  
 Boh bol svojou dobrotou pohnutý k tomu, aby stvoril svet.70 
 Svet bol stvorený na oslavu Boha.71 
 Tri Božské Osoby sú jediným, spoločným princípom stvorenia.72 
 Boh stvoril svet bez vonkajšieho nútenia a bez vnútornej nevyhnutnosti.73 
 Boh stvoril dobrý svet.74 
 Svet mal počiatok v čase.75 
 Boh sám stvoril svet.76 
 Boh udržuje všetky stvorené veci v existencii.77 
 Boh prostredníctvom svojej Prozreteľnosti ochraňuje a vedie všetko, čo 

stvoril.78 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Svet je dielom Božej múdrosti. (Sent. certa.) 

 Boh bol slobodný, aby stvoril tento alebo iný svet. (Sent. certa.) 

 Žiadne stvorenie nemôže ako principiálna príčina (causa principalis), čiže zo 
svojej vlastnej moci, stvoriť niečo z ničoho. (Sent. communis.) 

 Boh spolupracuje bezprostredne pri každom skutku svojich stvorení. 
(Sent. communis.) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL (1870) 

 Ten, kto tvrdí, že jedného a pravého Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, 
nemožno prirodzeným svetlom ľudského rozumu pomocou toho, čo bolo 
stvorené, s istotou poznať, nech je exkomunikovaný. (N 45) 

                                                           

69 L. Ott. Book 2, § 1. The Reality of the Divine Creation of the World; D 1805, D 428 
70 L. Ott. Book 2, § 3. 1. Motive and Purpose of the Creation of the World; D 1783 
71 L. Ott. Book 2, § 3. 2. Motive and Purpose of the Creation of the World; D 1805 
72 L. Ott. Book 2, § 4. The Trinity and Creation; D 704, D 428 
73 L. Ott. Book 2, § 5. 1. Freedom of the Divine Act of Creation; D 1783, D 1805,  D 706 
74 L. Ott. Book 2, § 5. 3. Freedom of the Divine Act of Creation; D 706, D 428 
75 L. Ott. Book 2, § 6. The Temporal Character of the World; D 428, D 1783, D 501-503 
76 L. Ott. Book 2, § 7. The Incommunicability of the Creative Power; D 428 
77 L. Ott. Book 2, § 8. The Preservation of the World; D 1784 
78 L. Ott. Book 2, § 10. Divine Providence and the Government of the World 



 

44 BOH STVORITEĽ 

 Ten, kto tvrdí, že je nemožné, alebo že nie je vhodné, aby bol človek  
o Bohu a o úcte, ktorú je mu človek povinný preukazovať, poučený 
božským Zjavením, nech je exkomunikovaný. (N 46) 

 Ten, kto tvrdí, že človek nemôže byť Bohom pozdvihnutý k takému 
poznaniu a k takej dokonalosti, ktoré prevyšujú prirodzené poznanie  
a prirodzenú dokonalosť, ale že môže a musí dôjsť k vlastneniu každej 
pravdy a dobra sám od seba nepretržitým pokrokom, nech je 
exkomunikovaný. (N 47) 

 Kto popiera jedného pravého Boha, Stvoriteľa a Pána viditeľných a 
neviditeľných vecí, nech je exkomunikovaný. (N 318) 

 Kto sa nehanbí tvrdiť, že okrem hmoty niet ničoho, nech je 
exkomunikovaný. (N 319) 

 Kto hovorí, že Boh a všetky veci majú jednu a tú istú bytnosť, nech je 
exkomunikovaný. (N 320) 

 Kto hovorí, že veci konečné, ako aj duchovné, alebo aspoň duchovné 
vyplynuli z božskej podstaty, alebo že božská bytnosť sa svojím zjavením 
alebo vývojom sláva skutočnosťou všetkých vecí, alebo napokon, že Boh 
je univerzálnym či neurčitým bytím, ktoré sa určením seba samého 
ustanovuje za celok vecí, rozlíšených čo do rodu, druhu a jednotlivcov, 
nech je exkomunikovaný. (N 321) 

 Kto nevyznáva, že svet a všetky veci, ktoré sa v ňom nachádzajú, tak 
duchovné, ako aj telesné, podľa celej svojej podstaty, boli stvorené 
Bohom, alebo kto hovorí, že Boh netvoril z vôle slobodnej od akejkoľvek 
nevyhnutnosti, alebo tak nevyhnutne ako nevyhnutne miluje seba 
samého, alebo kto popiera, že svet bol stvorený na oslávenie Boha, nech 
je exkomunikovaný.  (N 322) 

 

UČENIE CIRKVI 

VYZNANIE VIERY PRVÉHO NICEJSKÉHO KONCILU (325) 
 Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa všetkých 

viditeľných a neviditeľných vecí a v jedného Pána Ježiša Krista, Syna 
Božieho, splodeného od Boha Otca, Jednorodeného, t.j. z podstaty 
(usia) Otca, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha 
pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty 
(rovnopodstatného, homousios) s Otcom, skrze ktorého bolo všetko 
stvorené... a v Ducha Svätého. (N 155, D 86) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870). VlEROUČNÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE 

Prirodzená spoznateľnosť Boha 
 Svätá matka Cirkev sa pevne pridržiava toho a učí: Boha, základ a cieľ 

všetkých vecí, možno s istotou spoznať zo stvorených vecí 
prirodzeným svetlom ľudského rozumu. Jeho neviditeľná bytosť sa 
totiž dá vybadať a spoznať zo stvorených vecí. (Rim 1, 20) (N 27) 
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Nadprirodzené Zjavenie  
 Predsa sa však páčilo jeho múdrosti a dobrote inou, a to 

nadprirodzenou cestou zjaviť ľudskému pokoleniu seba samého a 
večné rozhodnutia svojej vôle. „Mnoho ráz a rozličným spôsobom 
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch 
prehovoril k nám v Synovi.“ (Hebr 1, 1 nasl.) (N 28) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Zázraku tak veľkého diela ako je stvorenie sveta je možné ľahšie 
uveriť, keď nebude žiadnej pochybnosti o nesmiernej moci Stvoriteľa. Boh 
zaiste neurobil svet z nejakej hmoty, ale stvoril ho z ničoho a z vlastnej vôle 
a ľúbosti. A učinil to bez toho, aby bol k tomu nejakou mocou alebo 
nevyhnutnosťou prinútený. Neexistovala ani žiadna iná príčina, ktorá by ho 
k tomuto dielu viedla, ale iba tá, aby veciam, ktoré boli ním učinené, 
preukázal svoju dobrotivosť. Lebo Božej prirodzenosti, ktorá je sama v sebe 
najviac blažená, nechýba nič, ako to hovorí Dávid79: „Povedal som Pánovi: 
Môj Boh si ty, lebo mojich dobrôt80 ti netreba“.  

Tak, ako keď bol vedený svojou dobrotivosťou a učinil všetko 
čokoľvek 81  chcel, podobne nenasledoval žiaden vonkajší príklad alebo 
model, keď stvoril všetky veci. Ale keďže vzor všetkých vecí sa ukrýva v Božej 
rozumnosti, tak najväčší umelec hľadiac naň sám v sebe ho akoby 
napodobňoval a stvoril na počiatku všetky veci svojou vlastnou najväčšou 
múdrosťou a neobmedzenou mocou. „On povedal a učinené sú, on prikázal 
a stvorené sú“ 82.  
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Na počiatku Boh stvoril duchovný a hmotný svet. (1. Vat. koncil 3, 1). ≪Na 
počiatku≫, t.j. na začiatku času, keď tu okrem Boha ešte nič nebolo. Čas začal 
len so svetom, teda skôr ako bol svet stvorený Bohom, nemohol plynúť 
žiaden čas. (Sv. Aug.) Sv. Písmo teda nehovorí, kedy bol svet stvorený, ale vraví 
len to, že svet nie je večný a že kedysi bol stvorený. 

≪Stvoril≫ t.j. urobil z ničoho. Ale ako stvoril Duch Boží hmotu a silu, 
ktorú táto má, to je a ostane skryté pred nami. Namiesto:≪duchovný  
a hmotný svet≫ sv. Pavol hovorí: ≪viditeľné a neviditeľné ≫ (Kol. 1, 16). 

Mojžiš hovorí: ≪Na počiatku Boh stvoril nebo i zem (1. Mojž. 1, 1). Pod slovom 

                                                           

79 Žalm. 15. 2. 
80 V novom preklade Písma sv. je: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba“. 
81 Žalm 113. 3. 
82 Žalm. 148. 5.  
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≪nebo≫ nerozumie nebo hviezd, lebo o tomto stvorení hovorí až neskôr (6-

8; 14—19). Pod tým slovom chápe bydlisko anjelov a vyvolených. (Len pohania 
stotožňovali toto ≪nebo duchov≫ s ≪nebom hviezd≫). Mojžiš nazýva 
hmotný svet zemou, lebo veď pre ľudí je zem najdôležitejšou čiastkou 
hmotného sveta. Uvažuj aj nad tým, že už prvé slová sv. Písma: ≪Na počiatku 
stvoril Boh nebo... ≫ pripomínajú človekovi jeho posledný cieľ na druhom 
svete. 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

Tajomstvo stvorenia 
295 Veríme, že Boh stvoril svet podľa svojej múdrosti. Svet nie je výtvorom 

nejakej nevyhnutnosti, ani slepého osudu alebo náhody. My veríme, že 
pochádza zo slobodnej vôle Boha, ktorý chcel dať stvoreniam účasť na 
svojom bytí, na svojej múdrosti a dobrote: „Lebo ty si stvoril všetky veci: 
z tvojej vôle boli a sú stvorené“ (Zjv 4,11). „Aké veľké sú tvoje diela, Pane. 
Všetko si urobil s múdrosťou“ (Ž 104,24). „Pán je dobrý ku všetkým a jeho 
neha sa šíri na všetky stvorenia“ (Ž 145,9). 

 

Boh tvorí „z ničoho“ 
296 Veríme, že Boh, aby tvoril, nepotrebuje nič predjestvujúce, ani nijakú 

pomoc. (I.Vatikánsky koncil: Denz.-Schönm. 3022) Stvorenie nie je ani 
nevyhnutnou emanáciou Božej podstaty. Boh tvorí slobodne „z ničoho“ 
(IV. Lateránsky koncil: Denz.-Schönm. 3022) Čo by bolo mimoriadne na tom, 
keby Boh bol vytvoril svet z nejakej predjestvujúcej lásky? Keď ľudský 
remeselník dostane materiál, vytvorí z neho, čo chce. Kým Božia moc sa 
prejavuje práve v tom, že vychádza z ničoho, aby urobil všetko, čo chce. 
(Sv. Teofil Antiochijský, Ad Autolycum 2, 4) 

297 Viera v stvorenie „z ničoho“ je dosvedčená v Písme ako pravda plná 
prísľubov a nádeje. V Druhej knihe Makabejcov matka siedmich synov 
ich takto povzbudzuje k mučeníctvu: Neviem, ako ste sa objavili v 
mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ani som 
nestvárnila údy každého z vás. Zaiste Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje 
vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i život zo 
svojho milosrdenstva, keďže vy teraz nič neceníte seba samých pre jeho 
zákony... Dieťa moje, pozri na nebo a zem, všimni si všetko, čo je na nich 
a spoznáš, že Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie tak isto 
povstalo. (2 Mach 7, 22-23. 28) 

298 Pretože Boh môže stvoriť z ničoho, môže, skrze Ducha Svätého, udeľovať 
aj život dušiam hriešnikov, keď v nich stvorí čisté srdce, ako aj telesný 
život mŕtvym skrze vzkriesenie, on, „ktorý oživuje mŕtvych a volá k 
bytiu to, čoho niet“ (Rim 4,17). A keďže svojím Slovom mohol dať zažiariť 
svetlu z temna, môže dať aj svetlo viery tým, ktorí ho nepoznajú. 
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KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom.  

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

Kán. 1364  § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného. 

Kán. 762 Pretože Boží ľud sa zhromažďuje predovšetkým slovom živého 
Boha, ktoré sa plným právom vyžaduje z úst kňazov, úlohu 
kázania si majú veľmi ceniť posvätní služobníci, ktorých jednou 
z hlavných povinností má byť ohlasovanie Božieho evanjelia 
všetkým.  

Kán. 277  § 1. Klerici sú povinní zachovávať dokonalú a doživotnú 
zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo, a preto ich viaže celibát, 
ktorý je osobitný Boží dar, pomocou ktorého sa posvätní 
služobníci môžu nerozdeleným srdcom ľahšie privinúť ku 
Kristovi a slobodnejšie sa oddať službe Bohu a ľudom. 

Kán. 204  § 1. Veriaci sú tí, ktorí ako krstom včlenení do Kristovho tela sú 
ustanovení za Boží ľud, a tým, že sa svojím spôsobom stali 
účastní na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej úlohe, sú 
podľa svojho vlastného postavenia povolaní uskutočňovať 
poslanie, ktoré Boh zveril Cirkvi, aby ho plnila vo svete.  
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5 BOH VYKUPITEĽ - JEŽIŠ KRISTUS 
 

DOGMY (De fide): 
 Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý Syn Boží.83  
 Kristus si vzal na seba skutočné, nie zdanlivé telo.84 
 Kristus si vzal nielen telo, ale aj rozumnú dušu.85 
 Kristus bol skutočne splodený a porodený Adamovou dcérou, Pannou 

Máriou.86 
 Božská a ľudská prirodzenosť sú v Kristovi vzájomne spojené hypostaticky, 

t. j. sú navzájom spojené v jednej osobe.87 
 V hypostatickom spojení zostáva každá z oboch Kristových prirodzeností 

bez porušenia, premeny a miešania sa s druhou.88 
 Každá z oboch prirodzeností má v Kristovi svoju vlastnú prirodzenú vôľu a 

vlastný prirodzený spôsob konania.89 
 K hypostatickému spojeniu Kristovej ľudskej prirodzenosti s Božským 

slovom došlo v okamžiku počatia.90 
 Hypostatické spojenie nikdy neprestane.91 
 Akt hypostatického spojenia bol uskutočnený spoločným pôsobením troch 

Božských Osôb.92 
 Iba druhá Božská Osoba sa stala človekom.93 
 Nie iba ako Boh, ale tiež aj ako človek, je Ježiš Kristus prirodzeným Synom 

Božím.94 
 Bohočlovek Ježiš Kristus má byť velebený jediným spôsobom uctievania: 

absolútnym klaňaním, ktoré patrí iba Bohu.95 
 Kristove Božské a ľudské vlastnosti a činnosti majú byť prisudzované 

jednému vtelenému Slovu.96 
 Kristus nemal žiaden hriech, dedičný ani osobný hriech.97 
 Kristova ľudská prirodzenosť bola podrobená utrpeniu.98 

                                                           

83 L. Ott. Book 3, Part 1, § 2. The Dogma of the True Divinity of Christ; D 40, D 54, D 86, D 148, D 214 et 
seq., D 290 
84 L. Ott. Book 3, Part 1, § 8. The Reality of Christ's Human Nature; D 148, D 462, D 710 
85 L. Ott. Book 3, Part 1, § 9. The Integrity of Christ's Human Nature; D 85, D 65 
86 L. Ott. Book 3, Part 1, § 10. The Adamite Origin of Christ's Human Nature; D 40 
87 L. Ott. Book 3, Part 1, § 11. Christ is one Person; D 226 et seq., D 269 
88 L. Ott. Book 3, Part 1, § 12. The Duality of the Nature; D 143 et seq. 
89 L. Ott. Book 3, Part 1, § 13. The Duality of Wills and Modes of Operation in Christ; D 263 et seq., D 
288 
90 L. Ott. Book 3, Part 1, § 14. 1. The Beginning and Duration of the Hypostatic Union; D 204 
91 L. Ott. Book 3, Part 1, § 14. 2. The Beginning and Duration of the Hypostatic Union; D 85, D 86, D 283 
92 L. Ott. Book 3, Part 1, § 17. 1. The Relationship of the Hypostatic Union to the Trinity; D 284 
93 L. Ott. Book 3, Part 1, § 17. 2. The Relationship of the Hypostatic Union to the Trinity; D 392 
94 L. Ott. Book 3, Part 1, § 18. The Natural Sonship of God of the Man Jesus Christ; D 299, D 309 et seq. 
95 L. Ott. Book 3, Part 1, § 19. Christ's Right to Adoration; D 120 
96 L. Ott. Book 3, Part 1, § 21. The Communication of Idioms; D 116 
97 L. Ott. Book 3, Part 1, § 26. Christ's Sinlessness and Impeccability; D 711 
98 L. Ott. Book 3, Part 1, § 29. Christ's Capacity for Suffering; D 429 
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 Syn Boží sa stal človekom, aby vykúpil ľudí.99 
 Padlý človek sa nemôže sám seba vykúpiť.100 
 Bohočlovek Ježiš Kristus je najvyšším veľkňazom.101 
 Kristus sa obetoval na kríži ako pravá a vlastná obeta.102 
 Kristus nás svojou obetou na kríži vykúpil a zmieril s Bohom.103 
 Kristus nezomrel iba za predurčených.104 
 Kristus skrze svoje utrpenie a smrť si zaslúžil odmenu od Boha.105 
 Po svojej smrti Kristova duša, ktorá bola oddelená od Jeho tela, zostúpila do 

podsvetia.106 
 Na tretí deň po svojej smrti Kristus slávne vstal z mŕtvych.107 
 Kristus vstúpil do neba s telom i dušou a sedí po pravici Otca.108 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Hypostatické spojenie nikdy nebolo prerušené.(Sent. certa.) 
 Krv v živom tele Ježiša Krista je integrálnou súčasťou ľudskej 

prirodzenosti, bezprostredne nielen sprostredkovane, a je spojená s 
osobou Božieho Slova. (Sent. certa.) 

 Tak ako klaňanie patrí celej ľudskej prirodzenosti Krista, takisto patrí aj 
jednotlivým častiam Jeho prirodzenosti. (Sent. certa.) 

 Dve prirodzenosti Krista existujú v najužšom spojení. (Sent. communis.) 
 Kristova duša mala od prvej chvíle svojej existencie bezprostredné 

nazeranie na Boha. (Sent. certa.) 
 Kristovo ľudské poznanie bolo zbavené pozitívnej neznalosti a omylov. 

(Sent. certa.) 
 Od začiatku Kristovho života mala jeho duša vliate poznanie (scientia infusa). 

(Senta. communis.) 
 Kristova duša mala tiež získané poznanie alebo experimentálne poznanie 

(scientia acquisita, sc. experimentalis). (Sent. communis.) 
 Kristus nielen skutočne nezhrešil, ale ani nemohol zhrešiť. (Sent. fidei 

Proxima.) 
 Kvôli hypostatickému spojeniu je Kristova ľudská prirodzenosť skrze 

nestvorenú svätosť Slova podstatne svätá. (Sent. communis.) (Lk 1,35) 
 Kvôli Jeho obdarovaniu plnosťou stvorenej - habituálnej - milosti je 

Kristova duša tiež svätá. (Sent. certa.) 

                                                           

99 L. Ott. Book 3, Part 2, § 1. The Purpose of the Incarnation; D 86 
100 L. Ott. Book 3, Part 2, § 4. Necessity for and Freedom of the Redemption; D 793 
101 L. Ott. Book 3, Part 2, § 7. Reality of Christ's Priestly Office; D 122, D 938 
102 L. Ott. Book 3, Part 2, § 8. The Exercise of the Sacerdotal Office or Christ's Sacrifice; D 122, D 940 
103 L. Ott. Book 3, Part 2, § 9. The Soteriological Importance of Christ's Sacrifice; D 790 
104 L. Ott. Book 3, Part 2, § 10. Christ's Vicarious Atonement; D 1096, D 794, D 319, D 795 
105 L. Ott. Book 3, Part 2, § 11. Christ's Merits; D 799, D 790 
106 L. Ott. Book 3, Part 2, § 12. Christ's Descent into Hell; D 40, D 429, D 385 
107 L. Ott. Book 3, Part 2, § 13. Christ's Resurrection; D 286 
108 L. Ott. Book 3, Part 2, § 14. Christ's Ascension into Heaven; D 429 
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 Milosť posväcujúca vyviera z Krista, hlavy, na členov Jeho mystického tela. 
(Sent. communis.) 

 Kristova ľudskosť ako nástroj Slova má moc konať nadprirodzené skutky. 
(Sent. certa.) 

 Kristova duša bola podriadená zmyslovým emóciám. (Sent. certa.) 
 Boh nebol nútený vykúpiť ľudstvo či už vnútorným alebo vonkajším 

nátlakom. (Sent. certa.) 
 Aj pri predpoklade Božieho rozhodnutia o vykúpení, vtelenie nebolo 

absolútne nevyhnutné. (Sent. communis.) 
 Ak Boh požadoval úplné uzmierenie, vtelenie Božskej osoby bolo 

nevyhnutné. (Sent. communis.) 
 Kristus je najvyšším prorokom prisľúbeným v Starom zákone a 

absolútnym učiteľom ľudstva. (Sent. certa.) 
 Kristus, skrze svoje utrpenie a smrť, priniesol zástupné zmierenie Bohu za 

hriechy človeka. (Sent. fidei proxima.) 
 Kristovo zástupné zmierenie je primerané alebo plnohodnotné kvôli jeho 

vlastným zásluhám. (Sent. Communior.) 
 Kristovo zástupné zmierenie je nadmerné, čiže pozitívna hodnota 

odčinenia hriechov je väčšia než negatívna hodnota hriechu. (Sent. 
communis.) 

 Kristus nezomrel len za veriacich, ale za celé ľudstvo bez výnimky. (Sent. 
fidei proxima.) 

 Kristus si zaslúžil stav vyvýšenia (vzkriesenie, premenenie tela, 
vystúpenie do neba). (Sent. certa.) 

 Kristus zaslúžil všetky nadprirodzené milosti, ktoré získalo padlé ľudstvo. 
(Sent. certa.) 
 

 

 
 
 

 

 
 

NA POČIATKU BOLO SLOVO A SLOVO BOLO U BOHA A 

TO SLOVO BOLO BOH. ONO BOLO NA POČIATKU U 

BOHA.  VŠETKO POVSTALO SKRZE NEHO A BEZ NEHO 

NEPOVSTALO NIČ Z TOHO, ČO POVSTALO. V ŇOM BOL 

ŽIVOT A ŽIVOT BOL SVETLOM ĽUDÍ.  A SVETLO VO 

TMÁCH SVIETI, A TMY HO NEPRIJALI.  
(Jn 1, 1-5) 

 

Jn 1, 14 Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
Jn 10, 30 Ja a Otec sme jedno. 
Jn 14,10 Ja som v Otcovi a Otec vo mne. 
Mt 3,17 Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

VYZNANIE VIERY PRVÉHO NICEJSKÉHO KONCILU (r. 325) 
 Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa všetkých 

viditeľných a neviditeľných vecí, a v jedného Pána Ježiša Krista, Syna 
Božieho ako jednorodeného, splodeného od Otca, to jest z podstaty Otca, 
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, 
nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko 
stvorené, čo je na nebi a čo je na zemi, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu 
zostúpil (z neba), vtelil sa a stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal z 
mŕtvych, vstúpil do neba a príde súdiť živých a mŕtvych. A v Ducha 
Svätého. Tých však, čo hovoria, že Syn Boží „bol, kedy nebol“ a „predtým, 
ako sa narodil, nebol“, a že bol utvorený z toho, čo nebolo, alebo z nejakej 
inej podstaty alebo bytnosti (hypostasis, usia), alebo že Syn Boží je 
premenlivý alebo nestály, katolícka Cirkev exkomunikuje. (N 155) 
 

EFESKÝ KONCIL (r. 431) 
 Kto nevyznáva, že z Boha Otca pochádzajúce Slovo bolo podľa osoby 

(kathe hypostasin, secundum subsistentiam) spojené s telom a že Kristus 
vedno s vlastným telom je jeden, totiž ten istý Boh a človek spolu, nech je 
exkomunikovaný. (N 161) 
 

DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553) 
 Kto nevyznáva, že náš Pán Ježiš Kristus, ukrižovaný v tele, je pravý Boh a 

Pán slávy a jeden zo Svätej Trojice, nech je exkomunikovaný. (N 189) 
 

RÍMSKA SYNODA V LATERÁNE ZA PÁPEŽA MARTINA I. (r. 649) 
 Kto so svätými Otcami nevyznáva vo vlastnom a pravom zmysle dve 

zrodenia (gennéseis) nášho Pána a Boha Ježiša Krista, jedno pred vekmi z 
Boha a Otca netelesne a stále (asómatos kai aidiós), druhé podľa tela 
(sarkikós) zo svätej, vždy panenskej Bohorodičky Márie v týchto 
posledných časoch, (a kto nevyznáva), že jeden a ten istý náš Pán a Boh 
Ježiš Kristus je jednej podstaty s Bohom Otcom čo do božstva a jednej 
podstaty čo do ľudskosti s človekom a matkou, takže je schopný v tele 
trpieť, a neschopný trpieť v božstve, telesne uchopiteľný a neuchopiteľný 
v božstve (perigrapton ton sómati, aperigrapton pneumati), že ten istý je 
nestvorený a stvorený, pozemský a nebeský (epigeion kai uranion), očami 
viditeľný a (len) rozumom spoznateľný (chóréton kai acháréton), takže 
skrze toho istého ako celého človeka a Boha, celý človek, čo bol upadol do 
hriechu, bol zreformovaný: nech je odsúdený. (N 196) 
 

 

UČENIE CIRKVI 
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HLAVNÉ PRAVDY109 
K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň najzákladnejšie 
pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne veriť týchto  
6 hlavných právd: 

1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 
 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Svedectvo svätého Jána ukazuje, aký úžasný a prehojný úžitok pre 
ľudské pokolenie vychádza z vyznávania: „Kto vyzná, že Ježiš je Syn Boží, Boh 
zostáva v ňom a on v Bohu“ 110; dosvedčuje to aj blahoslavenstvo, ktoré učinil 
Kristus kniežaťu apoštolov111: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti 
to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach“. To je zaiste 
najpevnejší základ našej spásy a vykúpenia.  

Keďže veľkosť tohto úžasného úžitku najlepšie pochopíme zo straty 
toho preblahoslaveného stavu, ktorý Boh pripravil prvým ľudom, je 
potrebné, aby veriaci spoznali príčinu tohto spoločného utrpenia a strastí. 
Lebo keď sa Adam odvrátil od poslušnosti voči Bohu a porušil príkaz112: „Zo 
všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však 
nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, smrťou zomrieš“, vtedy upadol do 
tej najväčšej biedy, že stratil svätosť a spravodlivosť, ktorú dovtedy mal 
a boli naňho uvalené všetky ostatné strasti, ktoré obšírnejšie vysvetlil 
Tridentský koncil113. Hriech a trest za hriech nepostihli len Adama, ale z neho 
ako zo semena a pôvodcu, právom prešli na celé potomstvo. 
 Keď teda naše pokolenie spadlo z najvyššieho stupňa svojej 
dôstojnosti, tak nebolo nijako možné ho odtiaľ pozdvihnúť a uviesť do 
predchádzajúceho stavu ľudskými alebo anjelskými silami. Preto na pomoc 
zo záhuby a strastí bolo potrebné, aby Boží Syn prijmúc na seba krehkosť 
nášho tela, svojou nekonečnou mocou zrušil nekonečnú váhu hriechu  
a svojou krvou nás znovu zmieril s Bohom.   
 
 
 
 
                                                           

109 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 
110 1. Jn. 4. 15. 
111 Mt. 16. 17. 
112 Gen. 2. 16, 17. V novom preklade Písma sv. je: „istotne zomrieš“. 
113 V. zasadnutie (17. júna 1546) Decret. de peccato originali. 
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KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Od zlých následkov dedičného hriechu nás oslobodil Ježiš Kristus, náš 
Vykupiteľ. Kristus nás oslobodil od duchovných následkov dedičného 
hriechu nasledujúcim spôsobom: 1. Osvietil svojim učením náš rozum, 2. 
svojimi príkazmi a prisľúbeniami naklonil našu vôľu k dobrému a 3. svojou 
smrťou na kríži nám získal prostriedky milosti, ktorými si môžeme opäť 
nadobudnúť milosť posväcujúcu a dietkami Božími a môžeme sa stať 
dedičmi nebeského kráľovstva. Kristus teda zastával trojaký úrad: prorocký 
alebo učiteľský, kráľovský alebo pastiersky a kňazský úrad. A tak je Kristus 
našim učiteľom, kráľom a najvyšším kňazom. Nazýva sa aj ≪svetlom sveta≫, 
lebo svojim učením osvecuje náš rozum. (Jn 12, 46) Ako svetlo vzdialené v tme 
robí predmety viditeľnými a jasnými, tak robí aj Kristus: on nám robí jasnými 
tie najvzdialenejšie predmety, totiž druhý svet a večnosť.  

Pred Pilátom sa nazýva kráľom, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. 
(Jn 18, 36) Ďalej nazýva sa ≪dobrým pastierom≫, ktorý dáva i svoj život za 
svoje ovce. (Jn 10, 11) Častejšie sa pripodobňuje vodcovi alebo sprievodcovi a 
vyzýva nás, aby sme ho nasledovali. (Jn 14, 6 ; Mt. 10, 38) My sme pútnici na 
tomto svete, čo tu nemajú stále miesto, ale hľadajú budúce. Naša cesta je 
drsná, strmá, vedie ponad priepasti, a veľmi mnohí na nej už zablúdili i 
zahynuli. Avšak máme tu sprievodcu, ktorý povedal o sebe: ≪Ja som cesta, 
pravda a život≫. (Jn 13)  

Základná myšlienka takmer celého učenia o Kristovi je: ≪Hľadajte 
kráľovstvo Božie.≫  V kázni na hore napomína Kristus: ≪Hľadajte teda 
predovšetkým kráľovstvo Božie!≫ (Mt. 6, 33) t.j. usilujte sa obsiahnuť večnú 
spásu. Sv. evanjelisti tiež zhrňujú učenie Krista do týchto slov: ≪Čiňte 
pokánie a verte evanjeliu, lebo priblížilo sa kráľovstvo Božie.≫ (Mt. 4, 15) 

Kristus je prvý spomedzi tých, čo z mŕtvych vstali. (1. Kor. 15, 20) Kristus 
preto vstúpil na nebo, aby ako človek vošiel do svojej slávy (Ef. 4, 10), aby 
poslal Ducha Svätého (Jn 16, 7), aby prosil Otca za nás (Jn 14, 16) a aby nám 
urobil prístupným nebo. (Jn 14, 2) Ježiš Kristus je Boh, to poznávame z jeho 
vlastných rečí i z rečí apoštolov. Pri svojom nanebovstúpení povedal: ≪Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi≫ (Mt. 28, 18); a na sviatok Posvätenia 
chrámu:  ≪Ja a Otec sme jedno≫. (Jn 10. 30)    

Kristus je náš Pán.  Pri poslednej večeri Kristus povedal apoštolom: ≪ Vy 
ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som.≫ (Jn 13, 13) 
Krista nazývame ≪naším Pánom≫, lebo on je náš Stvoriteľ, Vykupiteľ, 
Zákonodarca, Učiteľ a Sudca. Kristus je náš Stvoriteľ. Skrze Krista je stvorené 
všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné. (Kol. 1, 16) Boh stvoril tento 
svet skrze svojho Syna. (Žid. 1, 2) Sv. evanjelista Ján nazýva Krista Slovom  
a hovorí: ≪Bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.≫ (Jn 1, 3)  

Kristus je náš Vykupiteľ. Lebo ním sme vykúpení a vyslobodení z otroctva 
diabla (1. Pet. 1, 18); nasledovne mu patríme, ako otrok pánovi, ktorý ho 
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Vykúpil. Preto apoštol vraví: ≪ A neviete, že nepatríte sebe? Draho ste boli 
kúpení.≫ (1. Kor. 6, 19 a 20)  

Kristus je náš Zákonodarca. Lebo zdokonalil desať Božích prikázaní a 
znovu ich prikázal zachovávať; dal nám i dva príkazy lásky. 

Kristus je náš Učiteľ. Učiteľom nazývame toho, kto v niečom vedie a 
vyučuje iných. Kristus vyučoval ľudí v tom, ako sa môžu stať podobnými 
Bohu a svätými. On sám sa nazýva našim Učiteľom. (Jn 13, 13)  

Kristus je náš Sudca, Lebo Kristus ešte raz príde s veľkou mocou 
a velebnosťou, zhromaždí všetkých ľudí pred svojou súdnou stolicou a bude 
ich oddeľovať, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.(Mt. 25, 31) Vtedy ho  budú 
spravodliví i hriešnici nazývať ≪Pánom≫; povedia: ≪Pane! kedy sme ťa 
videli lačného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo 
chorého alebo v žalári? ≫ (Mt. 25, 37, a 44)  

 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992)  

291 “Na počiatku bolo Slovo... a to Slovo bolo Boh...Všetko povstalo skrze 
neho a bez neho nepovstalo nič“ (Jn 1,1-3). Nový Zákon zjavuje, že Boh 
stvoril všetko skrze svoje večné Slovo, svojho milovaného Syna. „V ňom 
bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,... všetko bolo stvorené skrze 
neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1,16-

17). Viera Cirkvi vyznáva aj stvoriteľskú činnosť Ducha Svätého: On je 
„Darca života - Oživovateľ“ (Nicejsko-carihradský symbol),„Duch 
Stvoriteľ“, (Liturgia delle Ore) „Prameň všetkého dobra“. (Byzantská 
liturgia, Predspev turíčnych nešpor) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom.  

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

Kán. 1364  § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného. 
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6 BOH POSVÄTITEĽ 

6.1 DUCH SVÄTÝ 
 

DOGMY (De fide): 
 V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z týchto osôb má jedinú 

(numerickú) Božskú podstatu.114 
 Duch Svätý pochádza od Otca a od Syna, ako z jedného princípu, skrze 

dýchnutie.115  
 Duch Svätý nepochádza zrodením, ale dýchnutím.116 

 
SVÄTÉ PÍSMO 

 

 

„AK SA NIEKTO NENARODÍ Z VODY A Z DUCHA, 
NEMÔŽE VOJSŤ DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.“ 
                                       (Jn 3, 5) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 
RÍMSKA SYNODA ZA PÁPEŽA DAMAZA I. (r. 382) 

 Uvaľujeme exkomunikáciu na tých, ktorí nevyznávajú celkom slobodne, že 
(Duch Svätý) má s Otcom a Synom jednu a tú istú moc a podstatu. (N 251) 

 Kto nevyznáva, že Otec je vždy a Syn je vždy a Duch Svätý je vždy, je heretik. 
(N 254) 

 Kto nevyznáva, že Duch Svätý je práve tak ako Syn opravdivo a vlastne z 
Otca, že je z božskej podstaty a že je pravý Boh, je heretik. (N 258) 

 Kto nevyznáva, že Otec stvoril všetko, t.j. veci viditeľné a neviditeľné, skrze 
Syna a svojho Ducha Svätého, je heretik. (N 261) 

 Kto nevyznáva, že Duchu Svätému, ako aj Synovi a Otcovi, sa musí klaňať 
každé stvorenie, je heretik. (N 264) 

 Toto je teda spása kresťanov, že veríme v Trojicu, t.j. v Otca a Syna a Ducha 
Svätého, a pokrstení v ňu bez pochybovania veríme, že jej patrí pravé jedno 
božstvo a sila, vznešenosť a podstata. (N 265) 

 
 
 

 

                                                           

114 L. Ott. Book 1, Part 2, Sect. 1, § 2. The Doctrinal Decisions of the Church; D 1-12; Mt. 28, 19. 
115 L. Ott. Book 1, Part 2, § 12. The Procession of the Holy Ghost from the Father and the Son by way 
of Spiration; D 460, D 19, D 39 
116 L. Ott. Book 1, Part 2, § 15. The Holy Ghost does not proceed through generation but through 
spiration; D 39,  D 277, D 703 
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VYZNANIE VIERY JEDENÁSTEJ TOLEDSKEJ SYNODY (r. 675) 
 Vyznávame a veríme, že svätá a nevýslovná Trojica, Otec, Syn, a Duch Svätý, 

jeden Boh podľa prirodzenosti, má jednu podstatu, jednu prirodzenosť, 
jednu vznešenosť a silu. (N 266) 

 

KATECHIZMUS 
 

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Kresťanovi nie je dovolené, aby sa mýlil alebo nesprávne zmýšľal o Duchu 
Svätom. Preto Apoštol nedopustil, aby medzi Efezanmi nepoznali osobu 
Ducha Svätého, lebo keď sa ich opýtal117: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď 
ste uverili?“ a keď mu odvetili, že: „Ani nepočuli, že je Duch Svätý“ ihneď sa 
ich opýtal: „V kom ste teda pokrstení?“ Týmito slovami dal najavo, že 
veriacim je nanajvýš potrebné poznať tento článok viery. Z neho totiž majú 
taký úžitok, že keď budú pozorne rozjímať o tom, že všetko čo majú, dostali 
z darov a milostí Ducha Svätého, tak potom budú o sebe zmýšľať v pravde 
a pokornejšie a celú svoju nádej začnú vkladať do Božej pomoci, čo má byť 
pre kresťana prvým krokom na ceste k najvyššej múdrosti a blaženosti.   

Pod menom „Duch Svätý“ sa chápe tretia osoba Trojice, ako sa to niekedy 
v Starom Zákone a veľmi často v Novom Zákone používa. Lebo Dávid sa 
modlí118: „A Ducha Svätého neodnímaj odo mňa“; v knihe Múdrostí čítame119: 
„Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si z výšav nezoslal 
svojho Ducha Svätého?“ a na inom mieste 120 : „On ju stvoril (múdrosť) 
Duchom Svätým“. V Novom Zákone je potom prikázané, aby sme boli 121 : 
„Krstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“, o presvätej Panne čítame, 
že 122 : „Počala z Ducha Svätého“ a ďalej sme sv. Jánom posielaní ku 
Kristovi123: „ktorý krstí Duchom Svätým“.  

Duch Svätý je rovnako Boh ako Otec a Syn. Je im rovný, je rovnako 
všemohúci, večný a neobmedzene dokonalý, je najväčšie dobro 
a najmúdrejší a je tej istej prirodzenosti ako Otec a Syn.  

To všetko zjavne naznačuje silu predložky „v“, keď hovoríme: „Verím  
v Ducha Svätého“, pretože táto predložka je daná každej osobe Trojice, aby 
sa vyjadrila sila našej viery. To potvrdzujú aj svedectvá v Písme svätom. Lebo 
keď Peter v Skutkoch apoštolských povedal 124 : „Ananiáš, prečo ti satan 
naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému?“ a hneď na to doplnil: „Neluhal si 

                                                           

117 Sk. ap. 19. 2, 3. 
118 Žalm. 50. (51.) 13. 
119 Múdr. 9. 17. 
120 Sir. 1. 9. 
121 Mt. 28. 19. 
122 Mt. 1. 18. 
123 Jn. 1. 33. 
124 Sk. ap. 5. 3, 4. 
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ľuďom, ale Bohu!“  Toho, ktorého predtým nazval Duchom Svätým, toho 
hneď potom nazýva Bohom.  

A Apoštol v liste Korinťanom vysvetľuje, že ten, ktorého nazýva Bohom, je 
Duch Svätý. Hovorí125: „A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko 
vo všetkých, je ten istý“ a ďalej dodáva: „Ale toto všetko pôsobí jeden a ten 
istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce“. 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Duch Sv. je tretia Božská osoba, teda Boh sám. Duch Svätý je teda večný, 
všadeprítomný, vševedúci, všemohúci. Duch Sv. je Boh od Boha, ako sa svetlo 
zažína od svetla. (Tert.) Ako para vystupujúca z vody nemá inú prirodzenosť 
ako voda, tak i Duch Svätý je rovnakej podstaty s Otcom a Synom. (Sv. Cyr. Al.) 

 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie 
kráľovstvo. (Lk 11,20) 

t.j. skrze Ducha Sv. Ako prst je telesnej podstaty, tak i Duch Sv. musí byť Božej 
podstaty. (Sv. Izid.) Duch Sv sa. nazýva ≪prstom Božím≫, lebo Otec a Syn 
prichádzajú do styku s nami len skrze neho. 
Duch Sv. rozdáva milosti, ktoré Kristus zaslúžil svojou smrťou na kríži. 
Pomoc Ducha Sv. je nám bezpodmienečne potrebná k spaseniu.  
 Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 

vojsť do Božieho kráľovstva. (Jn 3,5) 

Duch Sv. udeľuje nasledujúce milosti: 
1. Dáva všetkým ľuďom milosť pomáhajúcu. 
2. Dáva mnohým ľuďom milosť posväcujúcu. 
3. Dáva obyčajne sedem darov a zriedka mimoriadne dary milosti. 
4. Zachováva a spravuje katolícku Cirkev. 

Obzvlášť vieme, že modlitba k Duchu Sv. je veľmi účinná; lebo Otec nebeský 
dáva dobrého ducha tým, čo ho prosia.  
 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá 

nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk. 11, 13) 

Keď vojde do nás Duch Sv. obzvlášť pôsobí svojou milosťou nasledujúce:  
I. Čistí nás od všetkých ťažkých hriechov. 
Aj u najväčšieho svätca zostáva náchylnosť k zlému; proti tejto musí bojovať 
až do smrti. Z toho dôvodu sv. Pavol hovorí o sebe:  
 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, 

to mi je blízko, ale robiť dobro nie. (Rim. 7, 18) 
II. Spája nás s Bohom a robí nás chrámom Božím. 
Kto má Ducha Sv., je tak spojený s Kristom, ako réva s vínnym kmeňom.  
 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 

ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Jn 15, 5)  

                                                           

125 1. Kor. 12. 6, 11. 
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Skrze Ducha Sv. sa naša prirodzenosť úzko spojí s Bohom. Skrze Ducha Sv. sa 
staneme účastnými božskej prirodzenosti.  
 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne 

stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete 
pre žiadostivosť. (2. Pet. 1, 4) 

III. Mení naše duchovné sily a udeľuje nám božské i mravné cnosti.  
Duch Sv. svojou milosťou mení našu dušu; obzvlášť jej dá, aby v nej svietilo 
svetlo viery.  
 Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich 

srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. (2. Kor. 4, 6)  
a zapáli v nej oheň božskej lásky.  
 Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého 

sme dostali. (Rim. 5, 5) 
IV. Udelí nám pravú spokojnosť.  
Skrze Ducha Sv. prídeme k pokoju, ktorý prevyšuje každý zmysel , t.j. celé 
chápanie.  
 A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše 

mysle v Kristovi Ježišovi. (Fil. 4. 7) 
V. Stane sa našim Učiteľom a Vychovávateľom.  
Duch Sv. sa stane našim Učiteľom. Poučí nás o náukách katolíckej Cirkvi. 
Pomazanie, prijaté od neho, poučuje o všetkom.  
 A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby 

vás niekto poúčal. (1. Jn. 2, 27)  
Preto každý, hoc akokoľvek rozumný, sa musí prísne držať učenia katolíckej 
Cirkvi. Kto sa ho nedrží, nemá v sebe Ducha Sv.  
 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás 

nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. (1. Jn 4, 6) 
Preto spravodliví naozaj majú v sebe kráľovstvo Božie.  
 Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ (Lk. 17, 21) 

VI. Pobáda nás k dobrým skutkom a tieto robí záslužnými pre nebo. 
Keď sa nachádzame v stave milosti, vtedy sme révy, čo sú spojené s vínnym 
kmeňom, Kristom, a preto nesú ovocie.   
 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od 

seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. (Jn 15, 4) 
VII. Urobí nás dietkami Božími a dedičmi neba.  
Nedostali sme ducha otroctva, ale ducha detinstva, v ktorom voláme:  
 Abba Otče!“ (Rim. 8, 15)   

Všetci, ktorí sú hnaní (t.j. vedení) Duchom Božím, sú synovia Boží.  
 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. (Rim. 8, 14),  
teda dietky Božie.  
 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia (Rim. 8, 

17)  
Lebo dietky vždy majú nárok na majetok (dedičstvo) svojho otca.  
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KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992)  

245 Apoštolskú vieru, čo sa týka Ducha Svätého, vyznal druhý ekumenický 
koncil v Carihrade v roku 381: „Veríme v Ducha Svätého, Pána a 
Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca“. (Denz.-Schönm. 150) Cirkev tým 
uznáva Otca „za prameň a počiatok celého Božstva“. (VI. Toledský koncil 

(638): Denz.-Schönm. 490) Večný pôvod Ducha Svätého je však spojený s 
večným pôvodom Syna; „Duch Svätý, ktorý je treťou osobou Trojice, je 
Boh, jeden a rovný s Otcom a Synom, tej istej podstaty a rovnakej 
prirodzenosti... Nehovorí sa však, že je iba Duchom Otca, ale zároveň 
Duchom Otca i Syna“.(XI. Toledský koncil (675): Denz.-Schönm. 527) Krédo 
Carihradského koncilu vyznáva: „Jemu sa zároveň vzdáva tá istá 
poklona a sláva ako Otcovi a Synovi“. (Denz.-Schönm. 150) 

246 Latinská tradícia Kréda vyznáva, že Duch „vychádza z Otca i Syna 
(Filioque)“. Florentský koncil v roku 1438 vysvetľuje: „Duch Svätý má 
svoju podstatu a svoje bytie zároveň od Otca i od Syna a večne vychádza 
z Jedného i z Druhého ako z jediného princípu a jediným 
vydychovaním... A pretože všetko, čo je Otcovo, sám Otec dal svojmu 
jednorodenému Synovi, keď ho splodil, okrem svojho otcovského bytia, 
aj vychádzanie Ducha Svätého zo Syna má Syn večne od Otca, ktorý ho 
od večnosti večne plodí“.(Florentský koncil:Denz.-Schönm. 1300-1301) 

247 Výraz „Filioque“ sa nenachádza vo vyznaní viery, ktoré sa prijalo v roku 
381 v Carihrade. Ale podľa dávnej latinskej a alexandrijskej tradície 
pápež svätý Lev to dogmaticky vyznal už v roku 447 (Porov. Sv. Lev Veľký, 

Qeam laudabiliter: Denz.-Schönm. 284), teda ešte skôr, ako Rím poznal a prijal 
v roku 451 na Chalcedonskom koncile vyznanie z roku 381. Používanie 
tejto formuly v Kréde sa postupne pripúšťalo v latinskej liturgii (medzi 
VIII. a XI. storočím). Začlenenie formuly „Filioque“ do nicejsko-
carihradského vyznania viery v latinskej liturgii je ešte aj dnes sporným 
bodom s pravoslávnymi cirkvami. 

248 Východná tradícia predovšetkým vyjadruje, že Otec je prvotným 
počiatkom vo vzťahu k Duchu. Keď vyznáva, že Duch „vychádza z Otca“ 
(Jn 15,26), tvrdí, že vychádza z Otca skrze Syna. Západná tradícia vyjadruje 
najprv spoločenstvo jednej podstaty medzi Otcom a Synom, keď hovorí, 
že Duch vychádza z Otca i Syna (Filioque). Hovorí to „oprávnene a 
odôvodnene“ (Florentský koncil (1439): Denz.-Schönm. 850), lebo večný 
poriadok božských osôb v ich spoločenstve jednej podstaty zahŕňa 
skutočnosť, že Otec je prvotným počiatkom Ducha, pretože je 
„počiatkom bez počiatku“ (Florentský koncil (1442): Denz.-Schönm. 1331), ale aj 
skutočnosť, že ako Otec jednorodeného Syna, je s ním „jediným 
počiatkom, z ktorého vychádza Duch Svätý.“ (Porov. II. Lyonský koncil (1274): 

Denz.-Schönm. 850) Keď sa toto oprávnené doplňovanie tvrdohlavo 
nezdôrazňuje, nedotýka sa totožnosti viery v skutočnosť toho istého 
vyznávaného tajomstva. 
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UČITELIA CIRKVI 
 

 Duch Sv. je Boh od Boha, ako svetlo zažína sa od svetla. (Tertulián)  
 Ako para vystupujúca z vody nemá inej prirodzenosti, než voda, tak  

i Duch Sv. je rovnakej podstaty s Otcom a Synom. (Sv. Cyr. Alexandrijský) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom.  

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

Kán. 1364  § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného.126 

 
 

6.2 MILOSŤ BOŽIA 
 

DOGMY (De fide): 
 Existuje nadprirodzené pôsobenie Boha na duševné sily, ktoré predchádza 

slobodnému rozhodnutiu vôle.127 
 Existuje nadprirodzené pôsobenie Boha na duševné sily, ktoré je súčasné 

so slobodnou činnosťou ľudskej vôle.128 
 Pre každý spásonosný skutok je absolútne potrebná vnútorná 

nadprirodzená milosť Božia (gratia elevans).129 
 Vnútorná nadprirodzená milosť je absolútne potrebná na zrodenie viery a 

spásy.130 
 Bez zvláštnej pomoci Božej ospravedlnení nemôžu vytrvať do konca v 

ospravedlnení.131 

                                                           

126 Kán. 1314 - Trest je zväčša trestom na základe rozsudku, ktorý treba vyniesť, takže vinníka neviaže, 
ak nebol ešte uložený; je však aj trest na základe vyneseného rozsudku, takže sa doň upadá samým 
činom spáchania deliktu, ak to zákon alebo príkaz výslovne stanovuje. 
127 L. Ott. Book 4, Part 1, § 6. 1. Antecedent and Consequent Grace; D 797, D 813 
128 L. Ott. Book 4, Part 1, § 6. 2. Antecedent and Consequent Grace; D 182 
129 L. Ott. Book 4, Part 1, §8. 1. The Necessity of Grace for the Acts of the Supernatural Order; D 182 
130 L. Ott. Book 4, Part 1, §8. 2. The Necessity of Grace for the Acts of the Supernatural Order; D 178 
131 L. Ott. Book 4, Part 1, §8. 4. The Necessity of Grace for the Acts of the Supernatural Order; D 183 
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 Ospravedlnená osoba nie je schopná sa po celý svoj život vyhýbať všetkým 
hriechom, aj všedným, bez zvláštneho privilégia milosti Božej.132 

 Človek aj v stave upadnutej prirodzenosti môže svojou prirodzenou silou 
rozumu poznať náboženské a mravné pravdy.133 

 Na konanie morálne dobrých skutkov sa nevyžaduje milosť 
posväcujúca.134 

 V stave padlej prirodzenosti je morálne nemožné, aby človek bez 
nadprirodzeného zjavenia s absolútnou istotou a bez primiešania bludu 
ľahko poznal všetky prirodzené náboženské a morálne pravdy.135 

 Milosť nie je možné si zaslúžiť prirodzenými skutkami ani náležite ani 
súhlasne (de condigno alebo de congruo).136 

 Boh dáva všetkým spravodlivým dostatočnú milosť na zachovávanie 
Božích prikázaní.137 

 Boh večným rozhodnutím svojej vôle predurčil určitých ľudí k večnej 
blaženosti.138 

 Boh večným rozhodnutím svojej vôle predurčil určitých ľudí pre ich 
predvídané hriechy k večnému zatrateniu.139 

 Ľudská vôľa zostáva slobodná pod vplyvom účinnej milosti, ktorá nie je 
neodolateľná. 140 

 Existuje milosť, ktorá je naozaj dostatočná, avšak zostáva neúčinná.141 
 Hriešnik sa môže a musí pripraviť pomocou skutočnej milosti na prijatie 

milosti, ktorou je ospravedlnený.142 
 Ospravedlnenie dospelého nie je možné bez viery.143 
 Okrem viery musia byť prítomné aj ďalšie dispozičné úkony.144 
 Milosť posväcujúca posväcuje dušu.145 

                                                           

132 L. Ott. Book 4, Part 1, §8. 5. The Necessity of Grace for the Acts of the Supernatural Order; D 833, D 
804 
133 L. Ott. Book 4, Part 1, § 9. 1a Human Nature's Capacity to Act without Grace, and the Limits of This 
Capacity; D 788, D 793, D 815. 
134 L. Ott. Book 4, Part 1, § 9. 1b Human Nature's Capacity to Act without Grace, and the Limits of This 

Capacity; D 817, D 1035, D 1040,       D 1399 
135 L. Ott. Book 4, Part 1, § 9. 2. Human Nature's Capacity to Act without Grace, and the Limits of This 
Capacity; D 1786 
136 L. Ott. Book 4, Part 1, § 10. God's Freedom in the Distribution of Grace or the Gratuity of Grace; D 
797 
137 L. Ott. Book 4, Part 1, § 11. The Universality of Grace; D 200 
138 L. Ott. Book 4, Part 1, § 12. The Mystery of Predestination; D 805, D 825, D 827, D 316 et seq., D 320 
et seq. Rim 8, 29 
139 L. Ott. Book 4, Part 1, § 13. The Mystery of Reprobation; D 322, Mt. 25, 41,  
140 L. Ott. Book 4, Part 1, § 14. 1. The Teaching of the Church on Grace and Freedom; D 814 
141 L. Ott. Book 4, Part 1, § 14. 2. The Teaching of the Church on Grace and Freedom; D 814, D797 
142 L. Ott. Book 4, Part 1, § 18. 1. The Preparation for Justification; D 819, D 797 et seq., D 814, D 817 
143 L. Ott. Book 4, Part 1, § 18. 2. The Preparation for Justification; D 801, D 799 
144 L. Ott. Book 4, Part 1, § 18. 3. The Preparation for Justification; D 819 
145 L. Ott. Book 4, Part 1, § 20. 1. The Formal Effects of Sanctifying Grace; D 799 
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 Milosť posväcujúca robí zo spravodlivého človeka priateľa Božieho.146 
 Milosť posväcujúca robí zo spravodlivého človeka dieťa Božie a udeľuje 

mu nárok na nebeské dedičstvo.147 
 S posväcujúcou milosťou sa vlievajú tri Božské alebo teologické cnosti: 

viera, nádej a láska.148 
 Bez zvláštneho Božieho zjavenia nikto nemôže s istotou vedieť, či je v stave 

milosti.149 
 Miera prijatej ospravedlňujúcej milosti nie je u všetkých ospravedlnených 

rovnaká.150 
 Milosť môže byť rozmnožená dobrými skutkami.151 
 Milosť, ktorou sme ospravedlnení, môžeme stratiť. K tejto strate prichádza 

každým ťažkým hriechom.152 
 Svojimi dobrými skutkami ospravedlnený človek skutočne získava nárok 

na nadprirodzenu odmenu u Boha.153 
 Spravodlivý človek si každým svojim dobrým skutkom zasluhuje 

rozmnoženie milosti posväcujúcej, život večný (ak zomrie v stave milosti) 
a zväčšenie nebeskej slávy.154 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Skutočná milosť vnútorne a priamo osvecuje rozum a posilňuje vôľu. 

(Sent. certa.) 
 Ospravedlnený človek tiež potrebuje skutočnú milosť na konanie 

spásonosných skutkov. (Sent. communis.) 
 Aby človek mohol vykonať mravne dobrý skutok, nepotrebuje k tomu 

milosť viery. (Sent. certa.) 
 Aby človek mohol vykonať mravne dobrý skutok, nepotrebuje k tomu 

milosť pomáhajúcu.  (Sent. certa.)  
 V stave padlej prirodzenosti je morálne nemožné, aby človek bez milosti 

pomáhajúcej (gratia sanans) po dlhú dobu naplnil celý morálny zákon a 
prekonal všetky veľké pokušenia. (Sent. certa.) 

 Milosť nie je možné získať prosbami, ktoré pochádzajú z čisto 
prirodzenej modlitby. (Sent. certa.) 

 Človek sám od seba nemôže získať pozitívnu dispozíciu na milosť. (Sent. 
certa.) 

 Napriek ľudským hriechom Boh naozaj a vrúcne túži po spáse všetkých 
ľudí. (Sent. fidei proxima.) 

                                                           

146 L. Ott. Book 4, Part 1, § 20. 3. The Formal Effects of Sanctifying Grace; D 799, D 803 
147 L. Ott. Book 4, Part 1, § 20. 4. The Formal Effects of Sanctifying Grace;  796 
148 L. Ott. Book 4, Part 1, § 21. The Comity of sanctifying grace; D 800 
149 L. Ott. Book 4, Part 1, § 22. 1. The Attributes of the State of Grace; D 802 
150 L. Ott. Book 4, Part 1, § 22. 2. The Attributes of the State of Grace; D 799 
151 L. Ott. Book 4, Part 1, § 22. 2. The Attributes of the State of Grace; D 834, D 803, D 842 
152 L. Ott. Book 4, Part 1, § 22. 3. The Attributes of the State of Grace; D 808, D 833, D 837 
153 L. Ott. Book 4, Part 1, § 23. The Reality of Supernatural Merit; D 771 
154 L. Ott. Book 4, Part 1, § 25. The Object of Supernatural Merit; D 842 
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 Boh dáva všetkým veriacim, ktorí sú hriešnikmi, dostatočnú milosť 
(gratia saltem remote sufficiens) na obrátenie. (Sent. communis.) 

 Boh dáva všetkým nevinne neveriacim (infideles negativi) dostatočnú 
milosť, aby získali večnú spásu. (Sent. certa.) 

 Milosť posväcujúca je nadprirodzeným stvoreným darom od Boha a je od 
neho reálne odlišná. (Sent. fidei proxima.) 

 Milosť posväcujúca je Bohom vliaty nadprirodzený stav, ktorý lipne 
(inhaeret) v duši a v nej pretrváva. (Sent. certa.) 

 Milosť posväcujúca nie je látkou, ale skutočnou vlastnosťou, ktorá 
zostáva v duši. (Sent. certa.) 

 Milosť posväcujúca je skutočne odlišná od lásky. (Sent. Communior.) 
 Nadprirodzená milosť je účasť na Božskej prirodzenosti. (Sent. certa.) 
 Milosť posväcujúca udeľuje nadprirodzenú krásu duši. (Sent. communis.) 
 Milosť posväcujúca robí zo spravodlivého človeka chrám Ducha Svätého. 

(Sent. certa.) 
 Morálne cnosti sú taktiež vliate milosťou posväcujúcou. (Sent. communis.) 
 Dary Ducha Svätého sú taktiež vliate milosťou posväcujúcou. (Sent. 

communis.) 

 
 

                       
 

 

AK SA NIEKTO NENARODÍ Z VODY A Z DUCHA, NEMÔŽE 

VOJSŤ DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. 
                                                  (Jn 3, 5) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

SYNODA AFRICKEJ CIRKEVNEJ PROVINCIE V KARTÁGU (r. 418) (N 761) 
 

3. KÁNON 
 Kto hovorí, že Božia milosť, ktorou sa človek skrze Ježiša Krista, nášho 

Pána, ospravodlivuje, sa dáva iba na odpustenie už spáchaných hriechov, a 
nie aj ako pomoc, aby sa nespáchali, nech je exkomunikovaný. (N 761) 

4. KÁNON 
 Takisto, kto hovorí, že tá istá Božia milosť, ktorá je nám daná skrze Ježiša 

Krista, nášho Pána, nám iba tak pomáha vyhýbať sa hriechom, že sa nám 
prostredníctvom nej odhaľuje a otvára chápanie prikázaní, takže vieme, 
o čo sa máme usilovať a čomu sa vyhýbať; že sa nám však skrze ňu 
neudeľuje to, aby sme spoznanú povinnosť aj radi spĺňali a mohli spĺňať, 
nech je exkomunikovaný. Keď totiž Apoštol hovorí: „Poznanie nadúva, 
láska buduje" (porov. 1 Kor 8,1), veľkou bezbožnosťou je veriť, že Kristovu 
milosť máme na to, čo nadúva, avšak na to, čo buduje, by sme ju nemali; 
veď Božím darom je i vedieť, čo máme robiť, i milovať to, aby sme to 
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robili, takže poznanie nás nemôže nadúvať, keď ho buduje láska. Veď ako 
je napísané o Bohu: „Učí ľud múdrosti" (Ž 97,10), tak je aj napísané: „Láska 
je z Boha" (1 Jn 4, 7). (N 762) 

5. KÁNON 
 Takisto, kto hovorí, že nám milosť ospravodlivenia bola daná preto, aby 

sme silou milosti mohli splniť ľahšie, čo sme silou slobodnej vôle povinní 
urobiť, ako keby sme aj bez milosti, síce nie tak ľahko, mohli spĺňať Božie 
prikázania, nech je exkomunikovaný, lebo keď Pán hovoril o prinášaní 
ovocia pri spĺňaní prikázaní, nepovedal „Bezo mňa to môžete len ťažko 
urobiť", ale „Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5). (N 763) 

6. KÁNON 
 Takisto, kto sa domnieva, že slová svätého Jána apoštola „Ak hovoríme, že 

nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda" (1 Jn 1, 8) treba 
chápať tak, ako keby chcel povedať, že z pokory musíme hovoriť, že máme 
hriech, nie však preto, že by to naozaj bolo tak, nech je exkomunikovaný, 
pretože apoštol hneď pokračuje: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je 
verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej 
neprávosti." (1 Jn 1,9) Z toho je jasné, že to bolo povedané nielen z pokory, 
ale v pravde. Apoštol mohol totiž povedať: „Keď hovoríme, že nemáme 
hriech, vyvyšujeme sami seba a niet v nás pokory." Ak však hovorí: 
„Klameme sami seba a nie je v nás pravda", vtedy predsa jasne hovorí, že 
ten, čo tvrdí, že nemá hriech, nehovorí pravdu, ale lož. (N 764) 

7. KÁNON 
 Takisto, kto hovorí, že svätí vyslovujú v Pánovej modlitbe „odpusť nám 

naše viny" (Mt 6,12) nie preto, že by to hovorili za seba samých, veď táto 
prosba už nie je pre nich potrebná, ale za druhých, čo žijú v ich ľude ako 
hriešnici, a preto nijaký svätý nehovorí „odpusť mi moje viny", ale „odpusť 
nám naše viny", aby sa lepšie videlo, že spravodlivý sa viac modlí za 
druhých ako za seba, nech je exkomunikovaný. Apoštol Jakub bol svätý a 
spravodlivý, a predsa povedal: „Veď všetci sa prehrešujeme  
v mnohom.“ (Jak 3,2) Prečo potom pripojil „všetci", ak nie preto, aby sa táto 
veta zhodovala so žalmom, ktorý hovorí: „A svojho služobníka na súd 
nevolaj, veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou." (Ž 142,2)  
A modlitba múdreho Šalamúna znie: „Niet človeka, ktorý by sa 
neprehrešil" (3 Kr 8,46) a kniha svätého Jóba hovorí: „Na ruku každého 
človeka vtláča on svoje znamenie, aby tak spoznal svoju slabosť." (Jób 37,7) 

(Tento citát nezodpovedá originálu, aleje prevzatý z latinského prekladu, 
aký mal koncil k dispozícii.) Keď teda svätý a spravodlivý Daniel 
predniesol v množnom čísle svoju modlitbu: „Zhrešili sme a neprávosť 
sme konali" (Dan 9,5) a ostatné, čo tam v pravde a pokore vyznal, iste 
nechcel, ako sa niektorí domnievajú, hovoriť iba o hriechoch svojho ľudu, 
ale aj o svojich vlastných. Preto potom povedal: „Keď som sa ešte modlil 
a svoje hriechy svojho ľudu vyznával pred Pánom, mojím Bohom." (Dan 9, 

20) Nechcel povedať „naše hriechy", ale hovoril o hriechoch svojho ľudu a 
o svojich vlastných, pretože ako prorok predvídal, ako zlomyseľné by si 
ho mohli vykladať. (N 765) 
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8. KÁNON 
 Takisto ten, čo chce, aby slová Pánovej modlitby „Odpusť nám naše viny" 

sa svätí modlili tak, aby to bolo povedané síce pokorne, nie však v pravde, 
nech je exkomunikovaný. Veď ktože by to zniesol, aby ten, čo sa modlí, 
klamal nielen ľudí, ale samého Boha, pretože perami hovorí, že chce, aby 
mu bolo odpustené, v srdci však hovorí, že nemá nijakú vinu, ktorá by mu 
mala byť odpustená. (N 766) 

 
DRUHÁ SYNODA V ORANGE (r. 529) 

Kánony o milosti 

3. Kto hovorí, že Božiu milosť možno udeliť na základe ľudského vyprosenia, 
a nie že milosť sama to spôsobí, že si ju prosíme, protirečí prorokovi Izaiášovi 
alebo Apoštolovi, ktorý hovorí to isté: „Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne 
som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali." (Rim 10,20; Iz 65,1) (N 777) 

4. Kto tvrdí, že Boh musí na našu vôľu čakať, aby sme boli očistení od hriechu, 
no nevyznáva, že sa v nás deje vliatím a pôsobením Ducha Svätého, že chceme 
byť očistení od hriechu, ten odporuje samému Duchu Svätému, ktorý hovorí 
skrze Šalamúna: „Vôľa bude Pánom pripravená" (Prís 8,35; podľa Septuaginty), a 
(len aj protirečí) spásnemu ohlasovaniu Apoštola: „Veď to Boh pôsobí vo vás, 
že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči." (Flp 2,13) (N 778) 

5. Kto hovorí, že rozmnoženie viery, práve tak ako aj jej začiatok, ba sama 
nábožná pripravenosť na vieru, ktorou veríme v toho, ktorý hriešneho 
človeka ospravodlivuje, a ktorou sa dostávame k znovuzrodeniu svätým 
krstom, nie je v nás skrze dar milosti, t.j. z vnuknutia Ducha Svätého, ktorý 
privádza našu vôľu od neviery k viere, od hriešnosti k nábožnosti, ale (je v 
nás) prirodzene: ten sa prejavuje ako protivník apoštolských vieroučných 
článkov; svätý Pavol totiž hovorí: „Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré 
dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša" (Flp 1,6); „Vy ste dostali milosť 
nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho" (Flp 1,29); „Lebo spasení ste 
milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar" (Ef 2,8). Tí, čo hovoria, že 
viera, ktorou veríme v Boha, je dielom prirodzenosti, musia aj všetkých tých, 
čo sú cudzí Kristovej Cirkvi, akosi považovať za veriacich. (N 779) 

6. Kto hovorí, že keď my bez Božej milosti veríme, chceme, túžime, usilujeme 
sa, pracujeme, modlíme sa, bdieme, namáhame sa, prosíme, hľadáme, 
klopeme, vtedy sa nám udeľuje milosrdenstvo Božie; nevyznáva však: aby 
sme mohli veriť alebo aby sme všetko to, ako sa patrí, mohli vykonávať, deje 
sa v nás vliatím a vnuknutím Ducha Svätého; a kto pomoc milosti podriaďuje 
pokore alebo ľudskej poslušnosti, nevyznáva však, že je to dar milosti, že sme 
pokorní a poslušní, ten protirečí Apoštolovi, hovoriacemu: „Čo máš, čo by si 
nebol dostal?" (1 Kor 4,7); „Z milosti Božej som tým, čím som." (1 Kor 15,10) (N 780) 
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15. Adam svojou neprávosťou zakúsil zmenu, keď prešiel zo stavu, v ktorom 
ho Boh stvoril, do stavu horšieho. Veriaci však milosťou Božou prechádza 
zmenou zo stavu, ktorý utvorila neprávosť, do lepšieho stavu. Tamtá zmena 
bola teda dielom prvého hriešnika, táto zmena je podľa žalmistu zmenou 
skrze pravicu Najvyššieho (porov. Ž 76,11). (N 781) 

Učenie o milosti 
A tak podľa vyššie uvedených výpovedí svätých Píšem alebo 

rozhodnutí dávnych Otcov s Božou pomocou musíme ohlasovať a veriť toto: 
Hriechom prvého človeka sa slobodná vôľa stala takou oslabenou a chabou, 
že neskôr nebol nikto schopný Boha milovať tak, ako sa patrilo, ani veriť v 
Boha, alebo kvôli Bohu robiť dobre, ak mu nevyšla v ústrety milosť Božieho 
milosrdenstva. Preto aj veríme, že spravodlivý Ábel, Noe, Abrahám, Izák, 
Jakub a celé množstvo dávnych svätých neprijali tú slávnu vieru, ktorú u nich 
chváli apoštol Pavol (Hebr 11), skrze prirodzené dobro, ktoré predtým bolo 
dané Adamovi, ale skrze Božiu milosť. Vieme tiež a veríme, že túto milosť aj 
po príchode Pánovom tí, čo túžia byť pokrstení, nedosahujú na základe úsilia 
slobodnej vôle, ale skrze Kristovu štedrosť podľa už častejšie uvedených slov 
apoštola Pavla, ktorý ohlasuje: „Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista 
veriť, ale aj trpieť pre neho" (Flp 1,29); „Boh, ktorý začal vo vás dobré dielo, aj 
ho dokončí až do dňa Krista Ježiša" (Flp 1,6); a ďalej: „Lebo spasení ste 
milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar" (Ef 2,8). A o sebe samom 
Apoštol hovorí: Dosiahol som milosrdenstvo u Pána, „aby som bol verný" 
(porov. 1 Kor 7, 25; 1 Tim 1,13); nehovorí: „lebo som bol verný", ale „aby som bol 
verný". Ďalej: „Čo máš, čo by si nebol dostal?" (1 Kor 4,7) Ďalej: „Každý dobrý 
údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel." (Jak 1,17) A aj 
toto: "človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba" (Jn 3, 27). 
Nespočetné sú svedectvá Svätého písma, ktoré možno uviesť na dokázanie 
milosti; pre stručnosť boli vynechané; komu totiž nestačí, keď je ich málo, 
tomu ich ani veľa nebude osožiť. (N 782) 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL 

6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT O OSPRAVODLIVENÍ 
 

 Ani jeden kresťan nesmie pochybovať o Božom milosrdenstve  
a o Kristovej zásluhe, o sile a účinnosti sviatostí, predsa sa však vzhľadom 
na seba, na svoju slabosť a nedostatočnú disponovanosť môže obávať 
o svoje omilostenie; nikto predsa s istotou viery, do ktorej sa nemôže 
vkĺznuť omyl, nemôže vedieť, že dosiahol Božie milosrdenstvo. (N 804) 
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UČENIE CIRKVI 

HLAVNÉ PRAVDY155 
K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň najzákladnejšie 
pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne veriť týchto  
6 hlavných právd: 

1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Je potrebné vedieť, že existujú isté mimoriadne účinky Ducha Svätého 
aj vzácne dary, o ktorých sa hovorí, že vyplývajú a  vychádzajú  
od neho ako z nevyčerpateľného zdroja dobrotivosti. Hoci vnútorné diela 
Najsvätejšej Trojice sú spoločné pre Tri osoby, mnohé z nich sú pripisované 
osobitne Duchu Svätému, čo znamená, že vychádzajú z nekonečnej Božej 
lásky k nám. Lebo to, že Duch Svätý vychádza z Božej vôle roznietenej láskou, 
to môžeme chápať tak, že tieto účinky, ktoré sa vzťahujú k Duchu Svätému, 
sú výsledkom najvyššej Božej lásky k nám.  
 Z toho vyplýva, prečo sa Duch Svätý nazýva aj darom. Lebo darom sa 
označuje to, čo sa udeľuje z dobrej vôle a zadarmo, bez očakávania vrátenia. 
A preto sme povinní s nábožnou a vďačnou mysľou uznávať, že všetky 
milosti a všetky dobrodenia, ktoré nám Boh preukazuje, sú nám dané 
milosťou Ducha Svätého. „Veď“ ako hovorí Apoštol156 „čo máme, čo by sme 
nedostali od Boha“.  
 Účinky Ducha Svätého sú mnohoraké a Duchu Svätému sa okrem iného 
pripisuje aj oživovanie, a to potvrdzuje aj svedectvo Ezechielove157: „Vložím 
do vás Ducha, že ožijete“. Najlepšie však hlavné účinky, ktoré sú pripisované 
Duchu Svätému, vymenúva prorok Izaiáš158: „Duch múdrosti a rozumu, duch 
rady a sily, duch poznania a bohabojnosti“; tieto účinky sa nazývajú dary 
Ducha Svätého a niekedy sa dokonca nazývajú Duchom Svätým. Preto nás 
svätý Augustín159 múdro napomenul, že keď sa v Písme svätom stretneme so 
slovom Duch Svätý, aby sme rozlíšili, či to znamená tretiu osobu Trojice, 

                                                           

155 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 
156 1. Kor. 4. 7. 
157 Ezech. 37. 6. 
158 Iza. 11, 2, 3. 
159 de Trinitat. 15. c. 18. 19. 
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alebo jeho dary a účinky; lebo tieto dve veci sú od seba tak rozdielne ako je 
odlišný Stvoriteľ od vecí stvorených.  

Z týchto darov Ducha Svätého odvodzujeme aj pravidlá kresťanského 
života a môžeme spoznať, či v nás prebýva Duch Svätý. Avšak nad všetky jeho 
dary je potrebné velebiť tú milosť, ktorá nás činí spravodlivými a znamená160 
„Prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva“. Toto 
istotne spája najužším zväzkom lásky našu myseľ s Bohom, čím sa stáva, že 
súc roznietení najväčšou vrúcnosťou nábožnosti, začíname nový život  
a „stávame sa účastnými na Božej prirodzenosti“ 161 . „Božími synmi162  sa 
voláme a nimi aj sme“. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Milosť je dobrodenie, ktoré sa niekomu preukazuje bez toho, aby mal 
právo ho požadovať. Boh s nami úbohými ľuďmi zachádza tak, že nám 
preukazuje mnoho dobrodení bez našich zásluh, teda zo samého 
milosrdenstva. (Rim. 2, 23) Tieto Božie dobrodenia slúžia buď k nášmu 
pozemskému blahu, ako napr. zdravie, majetok, dobrá pamäť; alebo slúžia k 
nášmu večnému blahu, ako napr. odpustenie hriechov.   
Pomoc Ducha Sv. je nám bezpodmienečne potrebná pre spásu. Človek svojimi 
prirodzenými silami nemôže dosiahnuť večnú spásu. Kristus hovorí: ≪Kto 
nebude znovuzrodený z vody a Ducha Sv., nemôže vojsť do kráľovstva 
Božieho≫. (Jn 3, 5)  
Duch Sv. často pôsobí na nás v našom živote, keď osvecuje náš rozum a 
posilňuje našu vôľu. Takéto pominuteľné pôsobenie Ducha Sv. na nás sa 
nazýva ≪milosťou pomáhajúcou≫. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je 
zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. (Jak 

1,17) Duch Sv. pôsobí na každého jedného človeka: tak na hriešnikov, ako i na 
spravodlivých; ďalej tak na katolíckych kresťanov, ako na inovercov a 
nevercov.  
Keď hriešnik spoluúčinkuje s milosťou pomáhajúcou, Duch Sv. vojde do jeho 
duše a udelí tejto lesk a krásu, ktorou si získa priateľstvo Božie. Táto trvajúca 
krása duše v dôsledku prebývania Ducha Sv. v nej, sa nazýva ≪posväcujúcou 
milosťou≫.  
Ale Duch Sv. nedáva svoje milosti všetkým ľuďom v rovnakej miere: 
najhojnejšie rozdáva svoje milosti údom katolíckej Cirkvi.  
 Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa 

jeho schopností (Mt. 25, 15)  
Židovský národ dostal viac milostí, než pohania; Matka Božia dostala viac, 
než všetci iní ľudia. Mestá Korozain a Betsaida dostali viac milostí, než Tyrus 
a Sidon; Kafarnaum viac, než Sodoma. (Mt. 11) 

                                                           

160 Efez. 1. 13, 14. 
161 2. Petr. 1. 4. 
162 1. Jn. 3, 1. 
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Posväcujúca milosť sa zachováva a rozmnožuje, keď konáme dobré skutky a 
používame prostriedky milosti Cirkvi a stráca sa skrze smrteľný hriech. Duša 
sa celkom odlučuje od Boha len smrteľným hriechom, a preto ju Duch Sv. 
hneď opustí. Vodí sa jej tak, ako telu, ktoré už duša opustila. Preto apoštol 
napomína:  
 Ducha neuhášajte. (1. Sol. 5, 19)  
≪Boh svojou milosťou neopúšťa raz ospravedlnených, ak ho títo najprv 
neopustia≫. (Tridentský koncil 6, 11) Kto nemá milosť posväcujúcu, je duchovne 
mŕtvy a naveky zahynie:  
 Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. (Rim. 8, 9) 

Duch Sv. nás nenúti, ale necháva nám úplnú slobodu. Človek môže 
spoluúčinkovať s pomáhajúcou milosťou alebo sa jej i protiviť. Šavol s 
milosťou spoluúčinkoval, ale bohatý mládenec (Lk. 18) jej odporoval. Ľudia, 
ktorí sa v deň zoslania Ducha Sv. posmievali sv. apoštolom a mali ich za 
opitých, odporovali milosti Božej (Sk. ap. 2, 13); tak isto aj tí, čo sa vysmievali 
zo sv. Pavla, keď v aténskom areopágu hlásal evanjelium a hovoril o 
vzkriesení mŕtvych. (Sk. ap. 17, 32) 

Duch Sv. pôsobí na každého jedného človeka: tak na hriešnikov, ako na 
spravodlivých; ďalej tak na katolíckych kresťanov, ako na inovercov a 
nevercov. Milý Boh podobá sa dobrému pastierovi (Jn 10), ktorý chodí za 
stratenou ovcou, až ju nájde. (Lk. 15)  
Keď duša človeka berie vážne pôsobenie Ducha Sv., vnikne Duch Sv. do nej a 
skrze Ducha Sv. prebývajúceho v nej (1. Kor. 6, 19) dostane novú trvácu povahu: 
isté svetlo a lesk - milosť posväcujúcu. To, že spoluúčinkovaním s milosťou 
môžeme Boha pritiahnuť k sebe, to vyplýva z Božích napomínaní:  
 Obráťte sa ku mne, a ja sa obrátim k vám≫. (Zach. 1, 3)   
 Pripravujte srdce svoje Pánovi. (1. Kráľ. 7, 3) 
Posväcujúca milosť nie je teda iba akousi priazňou Božou (Trid. konc. 6, 11), ale 
udeľuje sa nám Bohom z jeho Ducha. (1. Jn 4, 13) Obyčajne Duch Sv. vchádza 
do človeka, keď tento prijíma sviatosť krstu alebo pokánia.  Keď Duch Sv. do 
nás vojde, udelí nám pravý duševný život. Čistí nás od všetkých ťažkých 
hriechov. Spája nás s Bohom a robí nás chrámom Božím. Urobí nás dietkami 
Božími a dedičmi neba. Posväcujúca milosť sa zachováva a rozmnožuje, keď 
konáme dobré skutky a používame prostriedky milosti Cirkvi; stráca sa skrze 
smrteľný hriech.   
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 387 Diecézny biskup, pamätajúc na to, že je zaviazaný dávať príklad 
svätosti v láske, poníženosti a jednoduchosti života, má sa 
všemožne usilovať napomáhať svätosť veriacich podľa povolania 
vlastného každému z nich, a keďže je hlavným rozdávateľom 
Božích tajomstiev, má sa stále vynasnažovať, aby veriaci zverení 
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jeho starostlivosti slávením sviatostí rástli v milosti a aby poznali 
a žili veľkonočné tajomstvo.  

 

6.3 UČENIE O PREDURČENÍ 
 

DOGMY (De fide): 
 Boh večným rozhodnutím svojej vôle predurčil určitých ľudí k večnej 

blaženosti.163 
 Boh večným rozhodnutím svojej vôle predurčil určitých ľudí pre ich 

predvídané hriechy k večnému zatrateniu.164 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

VEĎ V ŇOM SI NÁS EŠTE PRED STVORENÍM SVETA 

VYVOLIL, ABY SME BOLI PRED JEHO TVÁROU SVÄTÍ A 

NEPOŠKVRNENÍ V LÁSKE; ON NÁS PODĽA 

DOBROTIVÉHO ROZHODNUTIA SVOJEJ VÔLE 

PREDURČIL, ABY SME SA SKRZE JEŽIŠA KRISTA STALI 

JEHO ADOPTOVANÝMI SYNMI NA CHVÁLU A SLÁVU 

JEHO MILOSTI, KTOROU NÁS OBDAROVAL V 

MILOVANOM SYNOVI.  
(Ef 1, 4-6) 

 

Rim 8, 28-30 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, 
čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, 
tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on 
bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A  tých, ktorých 
predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil,  
a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.  

Ef 1, 11-12 Veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia 
toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na 
chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista.  

Mt 25, 34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní 
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od 
stvorenia sveta.  

Sk 13, 48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a 
uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. 

 Mt. 25, 41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, 
do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!  

                                                           

163 L. Ott. Book 4, Part 1, § 12. The Mystery of Predestination; D 805, D 825, D 827, D 316 et seq., D 320 
et seq. Rim 8, 29 
164 L. Ott. Book 4, Part 1, § 13. The Mystery of Reprobation; D 322, Mt. 25, 41,  
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Rim 9,22 A preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu, pripravené 
na záhubu.  

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT 
O OSPRAVODLIVENÍ 

 

KÁNON 15 
  Kto hovorí, že znovuzrodený a ospravodlivený človek je na základe viery 

viazaný veriť, že je isto v počte predurčených, nech je exkomunikovaný. (N 833) 

KÁNON 16 
  Kto s úplnou a neomylnou istotou hovorí, že isto bude vlastniť veľký dar 

vytrvalosti až do konca, bez toho, aby to vedel z osobitného zjavenia, nech je 
exkomunikovaný. (N 834) 

KÁNON 17 
  Kto hovorí, že milosť ospravodlivenia patrí tým, čo sú predurčení na život, 

všetci ostatní povolaní sú síce povolaní, ale milosť nedostávajú, lebo sú Božou 
mocou predurčení na zlé, nech je exkomunikovaný. (N 835) 
 

Nikto nesmie, pokiaľ žije v tomto smrteľnom tele, chcieť tak preniknúť 
do skrytého tajomstva Božieho predurčenia (na spásu), že by mohol s istotou 
tvrdiť, že je v počte predurčených, ako keby to bola pravda, že 
ospravodlivený už viac zhrešiť nemôže, alebo keby aj zhrešil, s istotou si 
môže sľúbiť opätovné obrátenie. Bez celkom osobitného Božieho zjavenia 
nemôžeme vedieť, koho si Boh vyvolil. (N 809) 

Takisto si nikto nesmie sľubovať s úplnou istotou niečo určité ohľadom 
milosti vytrvalosti, o ktorej je napísané: „Kto vytrvá do konca, bude spasený." 
(Mt 10,22) Možno ju dostať iba od toho, kto má moc podržať toho, kto stojí (Rim 

14,4), takže stojí vytrvalo, a toho, kto padol, opäť pozdvihnúť. Predsa však 
všetci majú zložiť svoju pevnú nádej naskrze v Božiu pomoc. Keď oni sami 
jeho milosť nezanedbajú, vtedy Boh, ako začal dobré dielo, aj ho dokončí 
(porov. Flp 1,6), lebo on pôsobí nielen chcenie, ale aj dokončenie (Flp 2,13). (N 810) 

Podľa katolíckej viery vyznávame aj to, že po prijatej milosti v krste 
všetci pokrstení môžu a musia za pomoci a spolupôsobenia Krista splniť 
všetko, čo je potrebné na spásu duše, keď sa budú chcieť verne usilovať. Že 
by boli však niektorí Božou mocou predurčení na zlé, to nielenže neveríme, 
ale ak aj dajakí sú, čo by také zlé chceli veriť, vyslovujeme nad nimi so 
všetkým odporom exkomunikáciu. Aj to vyznávame a veríme na našu spásu, 
že v každom dobrom diele nie sme to my, čo začíname, a potom by nás malo 
podporovať Božie milosrdenstvo, ale on (Boh) sám nám vopred vlieva bez 
akejkoľvek predchádzajúcej zásluhy svoju vieru a svoju lásku, aby sme sa 
verne usilovali o milosť krstu a aby sme po krste s jeho pomocou spĺňali, čo 
sa mu páči. Preto čo najistejšie treba veriť, že obdivuhodná viera zločinca, 
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ktorého Pán povolal do rajskej vlasti (Lk 23,43), ako aj viera stotníka Kornélia, 
ku ktorému bol poslaný Pánov anjel (Sk 10,3) a viera Zacheja, ktorý smel prijať 
samého Pána (Lk 19,6), nie je darom prirodzenosti, ale darom Božej štedrosti. 
(N 783) 
 

6.4 UČENIE O OSPRAVODLIVENÍ 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT 
O OSPRAVODLIVENÍ 

 

Pretože v súčasnej dobe sa na skazu mnohých a na veľkú škodu 
katolíckej jednoty rozšírilo učenie o ospravodlivení, posvätný Tridentský 
koncil (...) chce predložiť všetkým veriacim pravé a zdravé učenie o 
ospravodlivení, ktoré Ježiš Kristus, „slnko spravodlivosti" (Mal 4,2), „pôvodca 
a zavŕšiteľ viery" (Hebr 12,2), učil, ktoré apoštoli ďalej odovzdali a svätá Cirkev 
pod vedením Ducha Svätého stále zachovávala. Prísne zakazuje, aby sa 
odteraz niekto niečo iné odvážil veriť, hlásať alebo učiť, než ako sa v tomto 
dekréte ustanovuje a vyhlasuje. (N 790) 

Svätý koncil ponajprv vyhlasuje, že na správne a jasné pochopenie 
učenia o ospravodlivení musí každý uznať a vyznať, že v Adamovom hriechu 
všetci ľudia stratili svoju nevinnosť (Rim 5,12 a nasl.), stali sa nečistí a podľa 
slov Apoštola „od prírody deťmi hnevu" (Ef 2,3). A ako (koncil) v dekréte o 
dedičnom hriechu vyhlásil, boli natoľko „otrokmi hriechu" (Rim 6,20) a pod 
nadvládou diabla a smrti, že ani pohania svojimi prirodzenými silami, ale ani 
židia literou Zákona sa nemohli z toho oslobodiť ani pozdvihnúť. Predsa však 
ich slobodná vôľa vôbec nebola vyhasnutá, hoci čo do síl sa stala oslabenou a 
chabou. (N 791) 
 

3. hlava: Kto je skrze Krista ospravodlivený 
Hoci „zomrel za všetkých" (2 Kor 5,15), predsa nie všetci prijímajú 

dobrodenie jeho smrti, ale len tí, ktorým sa dáva účasť na zásluhe jeho 
utrpenia. Ľudia by sa naozaj nerodili v nespravodlivosti, keby sa nerodili ako 
telesné potomstvo Adama — v dôsledku tohto pôvodu totiž priťahujú na 
seba skrze neho v počatí svoju vlastnú nespravodlivosť — takisto by neboli 
nikdy ospravodlivení, keby sa v Kristovi nanovo nezrodili. Týmto 
znovuzrodením sa im totiž zásluhou jeho utrpenia udeľuje milosť, ktorou sú 
ospravodlivení. Za toto dobrodenie majú podľa napomenutia Apoštola stále 
vzdávať vďaky Otcovi, ktorý nás urobil súcich mať účasť na podiele svätých 
vo svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov (Kol 1,12-
14). (N 793) 

Viera dokonale s Kristom nespája a z človeka neutvára živý úd jeho tela, 
ak k nej nepristupujú nádej a láska. Preto sa plným právom hovorí, že „viera 
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bez skutkov je mŕtva" (Jak 2,17) a malátna; „V Kristovi Ježišovi ani obriezka nič 
neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku" (Gal 5,6). Túto vieru si 
krstenci podľa apoštolskej tradície od Cirkvi prosia pred krstom, keď si 
prosia tú vieru, ktorá dáva večný život, ktorý bez nádeje a lásky viera dať 
nemôže. A preto hneď aj počúvajú Kristovo slovo: „Ak chceš vojsť do života, 
zachovávaj prikázania!" (Mt 19,17) Keď teda novo pokrstení prijímajú pravú a 
kresťanskú spravodlivosť, žiada sa od nich, aby šiju ako najlepšie sviatočné 
rúcho (Lk 15, 22), darované im skrze Ježiša Krista miesto toho, ktoré Adam 
svojou neposlušnosťou pre seba a pre nás stratil, uchovávali čisté a 
nepoškvrnené, aby ho priniesli pred súdnu stolicu Ježiša Krista, nášho Pána, 
a dosiahli večný život. (N 802) 
 

11. hlava: Zachovávanie prikázaní, jeho nevyhnutnosť a možnosť 
Avšak nikto, nech by bol akokoľvek ospravodlivený, sa nesmie 

považovať za oslobodeného od zachovávania prikázaní. Nikto nesmie 
používať slová, ktoré Otcovia zakázali pod trestom exkomunikácie, že totiž 
splnenie Božích prikázaní je pre ospravodliveného nemožné. Boh totiž 
nerozkazuje nič nemožné, ale keď rozkazuje, napomína, aby si robil, čo 
môžeš, a aby si žiadal, čo nemôžeš, a pomáha, aby si mohol. Jeho prikázania 
nie sú ťažké (1 Jn 5,3); jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno ľahké (Mt 11,30), 
lebo tí, čo sú Božími synmi, Krista milujú, a tí, čo ho milujú, zachovávajú (ako 
on sám svedčí) jeho slová (Jn 14,23) a s Božou pomocou to môžu určite 
vykonať. — Hoci aj v tomto smrteľnom tele, čo by boli akokoľvek svätí a 
spravodliví, občas upadajú prinajmenej do ľahkých, každodenných, 
takzvaných všedných hriechov, predsa neprestávajú byť spravodliví. Volanie 
spravodlivých „Odpusť nám naše viny" (Mt 6,12) je i pokorné i pravdivé. A tak 
sa stáva, že práve spravodliví sa cítia tým viac zaviazaní kráčať po ceste 
spravodlivosti, že už. oslobodení od hriechu a stanúc sa Božími služobníkmi 
(Rim 6,22), žijúc triezvo, spravodlivo a nábožne (Tit 2,12), môžu robiť pokroky 
skrze Ježiša Krista, skrze ktorého majú prístup k tej milosti (Rim 5,2). Boh 
neopúšťa svojou milosťou už ospravodlivených, ak ho len oni prv neopustia. 
(N 806) 

Preto nech si nikto nelichotí tým, že má iba samu vieru, a nech sa 
nedomnieva, že iba samou vierou je ustanovený za dediča a že dosiahne 
dedičstvo, aj keby s Kristom netrpel, aby bol s ním oslávený (Rim 8,17). Aj sám 
Kristus, ako hovorí Apoštol, hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, sa naučil 
poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre 
všetkých, ktorí ho poslúchajú (Hebr 5,8). Preto sám Apoštol napomína 
ospravodlivených slovami: „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce 
všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste ju vy dostali. 
Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. 
Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, 
sám nebol zavrhnutý." (1 Kor 9, 24, 26, 27) A takisto prvý spomedzi apoštolov 
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Peter: „Usilujte sa upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak to budete 
robiť, nikdy nepadnete." (2 Pt 1,10) (N 807) 
 

KÁNONY O OSPRAVODLIVENÍ  

1. Kto hovorí, že človek sa môže pred Bohom ospravodliviť svojimi skutkami, 
ktoré sa konajú silami ľudskej prirodzenosti alebo podľa učenia Zákona 
bez Božej milosti, ktorá je daná skrze Ježiša Krista, nech je 
exkomunikovaný. (N 819) 

2. Kto hovorí, že Božia milosť bola skrze Ježiša Krista daná iba na to, aby 
človek mohol ľahšie žiť spravodlivo a zaslúžiť si večný život, ako keby 
obidvoje mohol slobodnou vôľou bez milosti, iba že namáhavejšie a ťažšie, 
nech je exkomunikovaný. (N 820) 

3. Kto hovorí, že človek môže bez predchádzajúceho vnuknutia a pomoci 
Ducha Svätého veriť, dúfať, milovať alebo sa kajať tak, ako je to potrebné, 
aby mu bola udelená milosť ospravodlivenia, nech je exkomunikovaný. (N 
821) 

4. Kto hovorí, že slobodná vôľa človeka nespolupôsobí, keď ju Boh pohýna a 
volá, aby sa disponovala a pripravila prijať milosť ospravodlivenia 
prejavením súhlasu s Bohom, ktorý pohýna a volá, a že ani nemôže, aj keby 
chcela, protirečiť, ale že ako nejaká neživá vec vôbec nič nekoná a správa 
sa celkom pasívne, nech je exkomunikovaný. (N 822) 

5. Kto hovorí, že slobodná vôľa človeka sa po Adamovom hriechu stratila a 
vyhasla, alebo že ide iba o slovo, ba o meno bez obsahu, napokon o výplod, 
ktorý satan vniesol do Cirkvi, nech je exkomunikovaný. (N 823) 

6. Kto hovorí, že nie je v moci človeka, aby svoje cesty urobil zlými, ale že tak 
zlé, ako aj dobré skutky spôsobuje Boh, a to nielen tým, že ich dopúšťa, ale 
že ich spôsobuje v plnom a vlastnom zmysle, takže Judášova zrada nie je 
menej jeho vlastným dielom, ako aj povolanie Pavlovo, nech je 
exkomunikovaný. (N 824) 

7. Kto hovorí, že všetky skutky, ktoré boli vykonané pred ospravodlivením, 
sú v skutočnosti hriechmi, alebo že si zasluhujú Božiu nenávisť, aj keby 
boli vykonané s akýmkoľvek zámerom, alebo že človek hreší tým ťažšie, 
čím viac sa namáha pripraviť sa na milosť, nech je exkomunikovaný.(N 825) 

8. Kto hovorí, že strach pred peklom, ktorým sa v bôli nad hriechmi utiekame 
k Božiemu milosrdenstvu, alebo sa zdržiavame hrešenia, je hriechom 
alebo že robí hriešnika ešte horším, nech je exkomunikovaný. (N 826) 

9. Kto hovorí, že hriešny človek sa jedine vierou ospravodlivuje, a tým 
rozumie to, že sa nevyžaduje nič iné, čím by spolupôsobil na dosiahnutie 
milosti ospravodlivenia, a že vôbec nie je potrebné pripraviť sa alebo 
disponovať vlastnou činnosťou vôle, nech je exkomunikovaný. (N 827) 
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10. Kto hovorí, že ľudia sú ospravodlivení bez Kristovej spravodlivosti, 
ktorou získal pre nás zásluhy, alebo že práve ona tvorí podstatu ich 
spravodlivosti, nech je exkomunikovaný. (N 828) 

11. Kto hovorí, že ľudia sú ospravodlivovaní samým pripísaním Kristovej 
spravodlivosti alebo samým odpustením hriechov pri vylúčení milosti a 
lásky, ktorá sa rozlieva v ich srdciach skrze Ducha Svätého a v nich 
spočíva, alebo že milosť, ktorou sa stávame ospravodlivení, je iba 
priazňou Božou, nech je exkomunikovaný. (N 829) 

12. Kto hovorí, že ospravodlivujúca viera nie je nič iné ako dôvera v Božie 
milosrdenstvo, ktoré kvôli Kristovi odpúšťa hriechy, alebo že je to táto 
dôvera sama, ktorou sa stávame ospravodlivení, nech je 
exkomunikovaný. (N 830) 

13. Kto hovorí, že na dosiahnutie odpustenia hriechov je pre každého človeka 
potrebné, aby isto a bez akéhokoľvek váhania vzhľadom na svoju slabosť 
a chýbajúcu disponovanosť veril, že sú mu hriechy odpustené, nech je 
exkomunikovaný. (N 831) 

14. Kto hovorí, že človek sa od svojich hriechov oslobodzuje a ospravodlivuje 
tak, že isto verí vo svoje oslobodenie a ospravodlivenie; alebo že nikto nie 
je skutočne ospravodlivený, ak neverí, že je ospravodlivený; a že iba touto 
vierou sa uskutočňuje oslobodenie a ospravodlivenie, nech je 
exkomunikovaný. (N 832) 

15. Kto hovorí, že znovuzrodený a ospravodlivený človek je na základe viery 
viazaný veriť, že je isto v počte predurčených, nech je exkomunikovaný. 
(N 833) 

16. Kto s úplnou a neomylnou istotou hovorí, že isto bude vlastniť veľký dar 
vytrvalosti až do konca, bez toho, aby to vedel z osobitného zjavenia, nech 
je exkomunikovaný. (N 834) 

17. Kto hovorí, že milosť ospravodlivenia patrí tým, čo sú predurčení na 
život, všetci ostatní povolaní sú síce povolaní, ale milosť nedostávajú, 
lebo sú Božou mocou predurčení na zlé, nech je exkomunikovaný. (N 835) 

18. Kto hovorí, že Božie prikázania sú aj pre človeka ospravodliveného a 
postaveného pod milosťou nesplniteľné, nech je exkomunikovaný. (N 836) 

19. Kto hovorí, že v evanjeliu nie je okrem viery nič prikázané, ostatné je 
indiferentné, nie je ani predpísané, ani zakázané, ale slobodné, alebo že 
Desatoro sa netýka kresťanov, nech je exkomunikovaný. (N 837) 

20. Kto hovorí, že ospravodlivený a akokoľvek dokonalý človek nie je viazaný 
zachovávať Božie a cirkevné prikázania, ale len veriť, ako keby 
evanjelium bolo holým a bezpodmienečným prisľúbením večného života 
bez podmienky zachovávať prikázania, nech je exkomunikovaný. (N 838) 
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21. Kto hovorí, že Boh dal ľuďom Ježiša Krista ako Vykupiteľa, aby mu 
dôverovali, nie však ako zákonodarcu, aby ho poslúchali, nech je 
exkomunikovaný. (N 839) 

22. Kto hovorí, že ospravodlivený môže bez osobitnej Božej pomoci vytrvať 
v prijatej spravodlivosti, alebo že s touto pomocou nemôže vytrvať, nech 
je exkomunikovaný. (N 840) 

23. Kto hovorí, že raz ospravodlivený človek nemôže viac zhrešiť a nemôže 
viac stratiť milosť, a preto ten, čo upadá a hreší, nebol nikdy skutočne 
ospravodlivený; alebo naopak, že sa počas celého života môže chrániť 
všetkých, aj všedných hriechov bez osobitného privilégia udeleného 
Bohom, ako to učí Cirkev o preblahoslavenej Panne, nech je 
exkomunikovaný. (N 841) 

24. Kto hovorí, že prijatá spravodlivosť sa neuchováva a ani pred Bohom 
nevzrastá dobrými skutkami, ale že skutky samy sú iba ovocím a 
znamením prijatého ospravodlivenia, nie však aj príčinou jeho vzrastu, 
nech je exkomunikovaný. (N 842) 

25. Kto hovorí, že spravodlivý v každom dobrom skutku pácha aspoň všedný 
hriech, alebo — čo je ešte neznesiteľnejšie — že pácha ťažký hriech, a 
preto si zasluhuje večný trest, a že iba preto nie je odsúdený, lebo mu Boh 
tieto skutky nepripočítava na zatratenie, nech je exkomunikovaný. (N 843) 

26. Kto hovorí, že spravodliví nemajú očakávať a dúfať od Boha za dobré 
skutky, ktoré boli vykonané v Bohu, večnú odmenu skrze jeho 
milosrdenstvo a zásluhy Ježiša Krista, keď dobre činiac a zachovávajúc 
Božie zákony, vytrvajú až do konca, nech je exkomunikovaný. (N 844) 

27. Kto hovorí, že okrem neviery niet iného ťažkého hriechu a okrem neviery 
nijakým iným hriechom, aj keby bol akokoľvek ťažký a veľký, sa nestráca 
raz prijatá milosť, nech je exkomunikovaný. (N 845) 

28. Kto hovorí, že stratou milosti skrze hriech sa stráca aj viera, alebo že 
viera, ktorá ostáva, nie je pravou vierou, aj keď už nie je živá; alebo že ten, 
čo má vieru bez lásky, nie je kresťanom, nech je exkomunikovaný. (N 846) 

29. Kto hovorí, že ten, čo po krste upadol, sa už nemôže Božou milosťou 
pozdvihnúť, alebo že sa síce môže, pozdvihnúť a stratenú spravodlivosť 
môže opäť získať, ale len samou vierou bez sviatosti pokánia, ako to svätá 
rímska a všeobecná Cirkev Kristom Pánom a jeho apoštolmi poučená, až 
doteraz vyznávala, zachovávala a učila, nech je exkomunikovaný. (N 847) 

30. Kto hovorí, že po prijatí ospravodlivenia sa ktorémukoľvek kajúcnemu 
hriešnikovi vina tak odpúšťa a postihnuteľnosť večným trestom sa tak 
odstraňuje, že nezostáva nijaká postihnuteľnosť časným trestom, ktorý 
bolo treba odpykať v tomto živote alebo v budúcom v očistci skôr, ako sa 
otvorí prístup k nebeskému kráľovstvu, nech je exkomunikovaný. (N 848) 
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31. Kto hovorí, že ospravodlivený pácha hriech, keď koná dobre so zreteľom 
na večnú odmenu, nech je exkomunikovaný. (N 849) 

32. Kto hovorí, že dobré skutky ospravodliveného človeka sú takým 
spôsobom Božími darmi, že nie sú ani dobrými zásluhami samého 
ospravodliveného, alebo že si ospravodlivený dobrými skutkami, ktoré 
vykonáva skrze Božiu milosť a zásluhu Ježiša Krista (ktorého je živým 
údom), vlastne nezasluhuje rozmnoženie milosti, večný život, a keď 
v milosti umrie, dosiahnutie večného života a ani zväčšenie jeho slávy, 
nech je exkomunikovaný. (N 850) 

33. Kto hovorí, že učenie o ospravodlivení, ktoré bolo vyjadrené posvätným 
koncilom v tomto dekréte, nejakým spôsobom umenšuje Božiu slávu 
alebo zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána, a nie že skôr objasňuje pravdu 
pravej viery, a napokon Božiu slávu a Ježiša Krista, nech je 
exkomunikovaný. (N 851)  
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7 ČLOVEK  
 

DOGMY (De fide): 
 Prvý človek bol stvorený Bohom.165 
 Človek pozostáva z dvoch podstatných častí - hmotného tela a duchovnej 

duše.166 
 Rozumná duša je sama osebe podstatnou formou tela.167 
 Každá ľudská bytosť má individuálnu a nesmrteľnú dušu.168 
 Boh určil človeku nadprirodzený cieľ.169 
 Naši prví rodičia boli pred svojim pádom obdarení milosťou 

posväcujúcou.170 
 Naši prví rodičia mali dar telesnej nesmrteľnosti.171 
 Naši prví rodičia v raji ťažko zhrešili prestúpením skúšobného Božieho 

príkazu.172  
 Skrze hriech naši prví rodičia stratili posväcujúcu milosť  a vyvolali hnev i 

rozhorčenie Boha.173 
 Naši prví rodičia podľahli smrti a panstvu diabla.174 
 Adamov hriech sa prenáša na jeho potomstvo, nie napodobňovaním ale 

pôvodom.175 
 Dedičný hriech sa prenáša prirodzeným plodením.176 
 V stave dedičného hriechu je človek pozbavený milosti posväcujúcej a 

všetkého, čo s tým súvisí, ako aj nadprirodzených darov neporušiteľnosti. 
(De fide v otázke posväcujúcej milosti a daru nesmrteľnosti.)177 

 Duše, ktoré odchádzajú z tohto života v stave dedičného hriechu, sú 
z blaženého nazerania na Boha vylúčené.178 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Celé ľudské pokolenie pochádza z jedného ľudského páru. (Sent. certa.) 

                                                           

165 L. Ott. Book 2, § 13. The Origin of the First Human Pair and the Unity of the Human Race; D 428, D 
1783 
166 L. Ott. Book 2, § 14. 1. The Essential Constituent Parts of Human Nature; D 428, D 1783 
167 L. Ott. Book 2, § 14. 2. The Essential Constituent Parts of Human Nature; D 481, D 738, D 1655 
168 L. Ott. Book 2, § 14. 3. The Essential Constituent Parts of Human Nature;  D 738 
169 L. Ott. Book 2, § 17. Relation between nature and supernature; D 1786, D 1808 
170 L. Ott. Book 2, § 18. 1. The Supernatural Endowment of the First Man; D 788, D 192 
171 L. Ott. Book 2, § 18. 2. The Supernatural Endowment of the First Man; D 788, D 101, D 175, D 1078, 
D 2123 
172 L. Ott. Book 2, § 20. 1. The Personal Sin of Our First Parents or Original Sin; D 788 
173 L. Ott. Book 2, § 20. 2a. The Personal Sin of Our First Parents or Original Sin; Gn. 3, 10. 23 
174 L. Ott. Book 2, § 20. 2b. The Personal Sin of Our First Parents or Original Sin; D 788 
175 L. Ott. Book 2, § 21. The Existence of Original Sin; D 789-791 
176 L. Ott. Book 2, § 23. The Transmission of Original Sin; D 790-791 
177 L. Ott. Book 2, § 24. The Consequences of Original Sin; D 788 et seq. 
178 L. Ott. Book 2, § 25. Souls who depart this life in the state of original sin are excluded from the 
Beatific Vision of God; D 464, D 693. 
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 Každá individuálna duša bola bezprostredne stvorená z ničoho Bohom. 
(Sent. certa.) 

 Stvorenie má schopnosť prijímať nadprirodzené dary. (Sent. communis.) 
 Nadprirodzené predpokladá prirodzené. (Sent. communis.) 
 Nadprirodzené zdokonaľuje prirodzené. (Sent. communis.) 
 Adam získal milosť posväcujúcu nielen pre seba, ale pre celé svoje 

potomstvo. (Sent. certa.) 
 Dedičný hriech spočíva v pozbavení milosti, ktorú zapríčinil slobodný 

hriešny skutok, ktorý spáchal prvý človek. (Sent. communis.) 

 

 

 

 

PÁN, BOH, UTVORIL Z HLINY ZEME ČLOVEKA A 
VDÝCHOL DO JEHO NOZDIER DYCH ŽIVOTA. TAK SA 

STAL ČLOVEK ŽIVOU BYTOSŤOU. 

(Gn 2, 7) 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU (r. 1215) 
 Pevne veríme a úprimne vyznávame, že ... Vo svojej všemohúcej sile na 

začiatku časov stvoril z ničoho rovnakým spôsobom obidva poriadky 
stvorenia, duchovný a telesný, t.j. svet anjelov a pozemský svet, a potom 
svet človeka, ktorý je do určitej miery utvorený z obidvoch, pretože 
pozostáva z ducha a tela. (N 918) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870). DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE 

Stvorenie 
Tento jedine pravý Boh stvoril zo svojej dobroty a „všemohúcou silou" nie na 
zmnoženie svojej blaženosti, ani na nadobudnutie, ale na zjavenie svojej 
dokonalosti dobrami, ktoré udeľuje stvoreniam, zvrchovane slobodným 
rozhodnutím vôle „z niečoho na začiatku času rovnakým spôsobom obidva 
poriadky stvorenia, duchovný a hmotný, t.j. anjelský a pozemský, a potom 
ľudský, ktorý je akoby utvorený z obidvoch, pretože pozostáva z duše a tela". 
(N 316) 
Opatera 
Všetko, čo Boh utvoril, chráni a vedie svojou opaterou, „siahajúc mocne od 
jedného konca k druhému a všetko riadiac lahodne" (porov. Múd 8, 1). „Všetko 
je obnažené a odkryté pred (jeho) očami" (Hebr 4,13), aj to, čo sa stane 
v budúcnosti slobodným konaním stvorení. (N 317) 
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UČENIE CIRKVI 

ENCYKLIKA PÁPEŽA PIA XII. HUMANI GENERIS (1950) 

Preto magistérium Cirkvi nezakazuje, aby učenie evolucionizmu bolo 
výskumami a rozpravami prerokúvané medzi odborníkmi oboch oblastí, 
primerane dnešnému stavu profánnej vedy a teológie, nakoľko sa to týka 
pôvodu ľudského tela z už existujúcej a živej hmoty, lebo ohľadom duše nám 
katolícka viera prikazuje držať sa toho, že ju tvorí bezprostredne Boh. Pri 
tomto výskume nech sa dôvody za obidva názory tak kladné, ako aj záporné, 
s náležitou vážnosťou, uvážlivosťou a miernosťou uvažujú a posudzujú, len 
nech sú všetci ochotní podrobiť sa úsudku Cirkvi, ktorej bola Kristom 
zverená úloha autenticky vykladať Sväté písmo a ochrániť dogmy viery. 
Niektorí s opovážlivou trúfalosťou prekračujú túto slobodu bádania  
a správajú sa tak, ako keby pôvod ľudského tela z už existujúcej a živej hmoty, 
z doteraz zistených indícií a z nich odvodených záverov už bol úplne a celkom 
isto dokázaný, a ako keby zo strany prameňov Božieho zjavenia už nebolo 
nič, čo by v tejto veci vyžadovalo čo najväčšiu umiernenosť a opatrnosť. (N 
332) 

 

KATECHIZMUS 

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

A nakoniec z hliny zeme stvoril človeka, a uspôsobil ho podľa tela tak, 
že nie z moci samotnej prirodzenosti, ale Božím dobrodením bol 
nesmrteľným a bol bez akéhokoľvek utrpenia. Čo sa však duše týka, 
pripodobnil ju na obraz a podobu svoju; človeka obdaril slobodnou vôľou 
tak, že všetky svoje pohnútky a žiadosti sú neustále podrobované rozkazom 
rozumu. Potom mu pridal obdivuhodný dar prvotnej spravodlivosti a chcel, 
aby vládol nad ostatnými živočíchmi, o čom farári môžu jednoducho poučiť 
veriacich, keď sa oboznámia s posvätnými prvými knihami Mojžišovými. 

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

O stvorení človeka nám vypráva Mojžiš na začiatku svojej prvej knihy. Ako 
para privádza stroj do pohybu, tak ľudské telo oživuje duch, od Boha zdelený. 
Všetci ľudia pochádzajú od Adama a Evy. Sv. Pavol povedal v aténskom 
areopágu:  

 Boh z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch 
zeme.≫ (Sk. ap. 17, 26)  

Všetci ľudia teda tvoria jednu rodinu a sú dietky jedného a tohože Otca. (Sv. 
Zl.) 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

355 “Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu 
ich stvoril“ (Gn 1,27). Človek má v stvorení jedinečné miesto: je „na Boží 
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obraz“; vo svojej prirodzenosti spája duchovný i hmotný svet; je 
stvorený „ako muž a žena“; Boh ho ustanovil za svojho priateľa. 

356 Zo všetkých viditeľných stvorení iba človek je „schopný poznať a milovať 
svojho Stvoriteľa“, on je „jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli 
nemu samému“, on jediný je povolaný, aby poznaním a láskou mal účasť 
na Božom živote. Bol stvorený pre tento cieľ a to je základný dôvod jeho 
dôstojnosti. 

357 Keďže ľudský jednotlivec je na Boží obraz, má dôstojnosť osoby: nie je 
iba niečím, ale niekým. Je schopný sa poznať, vlastniť sa (byť pánom 
seba) slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými osobami; 
milosťou je povolaný k zmluve so svojím Stvoriteľom, aby mu dal 
odpoveď viery a lásky, ktorú nikto iný nemôže dať miesto neho. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym  
a univerzálnym magistériom.  

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

Kán. 1364.  § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného. 

 

7.1 DUŠA ČLOVEKA 
 

DOGMY (De fide): 

 Rozumná duša je sama osebe podstatnou formou tela.179 
 Každá ľudská bytosť má individuálnu a nesmrteľnú dušu.180 
 Milosť posväcujúca posväcuje dušu.181 

                                                           

179 L. Ott. Book 2, § 14. 2. The Essential Constituent Parts of Human Nature; D 481, D 738, D 1655 
180 L. Ott. Book 2, § 14. 3. The Essential Constituent Parts of Human Nature;  D 738 
181 L. Ott. Book 4, Part 1, § 20. 1. The Formal Effects of Sanctifying Grace; D 799 
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 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú bez akejkoľvek viny 
hriechu a trestu za hriech, vchádzajú do neba.182 

 Duše tých, ktorí zomierajú v stave osobného ťažkého hriechu, idú do 
pekla.183 

 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú ešte zaťažené ľahkými 
hriechmi alebo dočasnými trestami za hriechy, idú do očistca.184 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Každá individuálna duša bola bezprostredne stvorená z ničoho Bohom. 
(Sent. certa.) 

 

 

 

 

VTEDY PÁN, BOH, UTVORIL Z HLINY ZEME ČLOVEKA 

A VDÝCHOL DO JEHO NOZDIER DYCH ŽIVOTA. 

(1. Mojž. 2, 7) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

SYNODA KONŠTANTINOPOLSKEJ CIRKEVNEJ PROVINCIE (r. 543). 
ANATÉMY PROTI ORIGENISTOM 

 Kto hovorí alebo sa pridŕža toho, že duše ľudí preexistovali, t. j. že 
predtým to boli duchovia a posvätné sily, ale nasýtili sa nazeraním Boha 
a obrátili sa na zlé, a tak ochladli v láske k Bohu, boli nazvané po grécky 
psyché - duše („chladné") a z trestu boli vyhnané do tiel, nech je 
exkomunikovaný. (N 325) 

 

SYNODA V BRAGE (r. 561). ANATÉMY PROTI PRISCILIÁNOM 

 Kto verí, že ľudské duše sú viazané na osudové znamenia (hviezdy), ako 
to hovoria pohania a prisciliáni, nech je exkomunikovaný. (N 327) 

VIENSKÝ KONCIL (r. 1311-1312). 

 (...) Ďalej so súhlasom posvätného koncilu odmietame ako mylné a 
pravde katolíckej viery protirečiace akékoľvek učenie alebo 
stanovisko, ktoré opovážlivo popiera alebo spochybňuje, že podstata 
racionálnej či intelektuálnej duše spočíva v tom, že je opravdivo a sama 
osebe formou ľudského tela. Aby všetkým bola známa pravda čistej 
viery a zamedzilo sa akýmkoľvek bludom, určujeme, aby každý, kto by 
sa odteraz opovážil tvrdošijne trvať na tom a považovať za pravdivé, 

                                                           

182 L. Ott. Book. Book 5, § 3. 1. Heaven; D 530, D 40, D 86, D 693, D 696 
183 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 1. Hell; D 40, D 531, D 429, D 464, D 693, D 835, D 840 
184 L. Ott. Book. Book 5, § 5. Purgatory; D 464, D 693, D 456, D 570 
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že racionálna či intelektuálna duša nie je formou ľudského tela sama 
osebe a bytostne, bol považovaný za heretika. (N 329) 

PIATY LATERÁNSKY KONCIL (r. 1512-1517), 8. ZASADNUTIE (1513) 

 (...) Rozsievač kúkoľa (...) sa opovážil niektoré celkom zhubné, 
veriacimi vždy omietané bludy zasiať na Božiu roľu, dal mu vyrásť, 
najmä čo sa týka prirodzenosti racionálnej duše, že je totiž smrteľná, 
alebo že je jedna a tá istá vo všetkých ľuďoch. A podaktorí neobozretne 
mudrujúc, považujú to aspoň z filozofického hľadiska za čosi pravdivé. 
Proti takej nákaze chceme použiť niektoré vhodné prostriedky. So 
súhlasom tohto posvätného koncilu zavrhujeme teda a odmietame 
všetkých, ktorí tvrdia, že ľudská duša je smrteľná, alebo že je jedna 
jediná u všetkých ľudí. A aj tých, čo o tejto pravde pochybujú. Ľudská 
duša je totiž nielen skutočne, sama osebe a bytnostne formou ľudského 
tela, ako sa to nachádza v kánone nášho blaženej pamäti predchodcu 
pápeža Klementa V. uverejnenom na Vienskom koncile, ale je aj 
nesmrteľná a podľa mnohosti tiel, do ktorých je vliata, je jednotlivo 
zmnožiteľná, zmnožená a aj musí byť zmnožená. (N 331) 

 

UČENIE CIRKVI 

HLAVNÉ PRAVDY185 

K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň najzákladnejšie 
pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne veriť týchto  
6 hlavných právd: 

1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 

 

KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Duša človeka je podobizňou Božou, lebo ona je duch podobný Bohu. Pred 
stvorením človeka Boh povedal:  
 Učiňme človeka na obraz a podobenstvo naše, aby panoval nad zvieratami 

a nad celou zemou ...“ (1. Mojž. 1, 26)  

                                                           

185 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 
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Ešte dokonalejším obrazom Božím je človek vtedy, keď je v stave milosti 
Božej. Lebo v tomto prípade je povýšený k obcovaniu s božskou 
prirodzenosťou a tak mimoriadne podobný Bohu.  
 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby sme sa skrze ne 

stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete 
pre žiadostivosť. (2. Pet. 1, 4) 

Duša človeka je nesmrteľná, t.j. ona nemôže prestať byť. Boh stvoril človeka 
nesmrteľným. (Mud. 2, 23) Kristus hovorí:  

 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.“ (Mt. 10, 28);  

 Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba? A on nie je Bohom mŕtvych, 
ale živých.“ (Mt. 22, 32) 

Na zemi niet dokonalej blaženosti. Pozemské statky, ako bohatstvo, česť, 
rozkoše nás nemôžu samy sebou urobiť blaženými; lebo našu dušu nemôžu 
nasýtiť, náš život často strpčujú a konečne pri smrti nás opúšťajú. „Každý, kto 
pije z vody tejto, smädný bude zas.“ (Jn 4, 13.) 
 

UČITEĽ CIRKVI 

 Nepokojné je srdce naše, kým neodpočíva v tebe, ó Pane.  (Sv. Augustín). 

 

7.2 ZMYSEL ŽIVOTA  
 

DOGMA (De fide): 

 BOH URČIL ČLOVEKU NADPRIRODZENÝ CIEĽ.186 

 

 

 

 

 

S BÁZŇOU A CHVENÍM PRACUJTE NA SVOJEJ SPÁSE. 

(Flp. 2, 12) 

NEBOJTE SA TÝCH; ČO ZABÍJAJÚ TELO, ALE DUŠU 
ZABIŤ NEMÔŽU. SKÔR SA BOJTE TOHO, KTORÝ MÔŽE  

I DUŠU I TELO ZAHUBIŤ V PEKLE. 

(Mt 10, 28) 

Tim 2, 4 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, 
aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.  

Mt 22, 37 „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou mysľou!“   

Flp. 3, 20 Veď naša vlasť je v nebi.   

 

                                                           

186 L. Ott. Book 2, § 17. Relation between nature and supernature; D 1786, D 1808 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870) Dogmatická 
konštitúcia o katolíckej viere: 

 Predsa však Zjavenie je potrebné nie z tohto dôvodu, ale preto, že Boh vo 
svojej nekonečnej dobrote určil človeka pre nadprirodzený cieľ, totiž pre 
účasť na božských dobrách, ktoré úplne presahujú každú ľudskú 
predstavu: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,... čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú." (1 Kor 2, 9) (N 30)  

KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Preto sme na zemi, aby sme Boha dobrovoľne oslavovali a tak dosiahli večnú 
spásu. Oslávenie Boha je cieľom všetkého stvorenia. Všetky tvory sú od Boha 
na to stvorené, aby dokonalosť alebo vznešenosť Božiu rozumným tvorom, 
anjelom a ľuďom zjavovali a aby bol Boh od týchto chválený a ctený. 
 Pán učinil všetko pre seba. (Prísl. 16, 4.)  
 Každého, ktorý vzýva meno moje, stvoril som ku cti svojej. (Iz. 43, 7.)  
 Len jedno je potrebné. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé 

veci, a potrebné je len jedno; (Lk. 10, 42.) 
 Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho, a všetko iné 

bude vám pridané. (Mt. 6, 33.) 
Preto je aj človek stvorený nato, aby Božiu slávu robil zjavnou. Lebo človek 
nie je stvorený len pre tento pozemský život, ale hlavne pre ten, čo nasleduje 
po smrti, a teda je iba pocestným a cudzincom tu na zemi.  
 Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden 

dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto 
závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, 
my však neporušiteľný. (1. Kor. 9, 24-25.) 

 Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. (Žid. 13, 14.) 
Cieľom človeka je, aby Boha poznal, jeho miloval, jemu slúžil a tak bol spasený 
— ako nás učí katechizmus. Tento cieľ môže človek dosiahnuť zachovávaním 
vôle Božej, t. j. plnením všetkých povinností k Bohu, k sebe a blížnemu. 
(Mravouka, Petráš) 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

358 Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu a 
miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie: „Aká je to bytosť, ktorá má 
vzniknúť obklopená toľkou úctou? Je to človek, veľká a obdivuhodná 
živá podoba, vzácnejšia v Božích očiach ako celé ostatné stvorenie: je to 
človek, kvôli ktorému jestvuje nebo i zem, more aj všetko stvorenie; jeho 
spásu Boh považoval za takú dôležitú, že pre neho neušetril ani svojho 
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jednorodeného Syna. Boh totiž neprestal všetko vynakladať, aby 
vyzdvihol človeka až k sebe a posadil ho po svojej pravici.“ (Sv. Ján 
Zlatoústy, Sermones in Genesim 2, 1) 

 

MISÁL LATINSKO-SLOVENSKÝ. SSV 1952 
Pri podávaní sv. Hostie kňaz požehná Telom Pánovým prijímajúceho 

slovami: 
Corpus Dómini nostri Jesu Christi 
custódiat ánimam tuam in vitam 
ætérnam. Amen. 

Telo Pána nášho Ježiša Krista nech 
zachová tvoju dušu pre život večný.  
Amen. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 768 § 1. Hlásatelia Božieho slova majú veriacim predkladať 
predovšetkým to, čo treba veriť a konať na slávu Boha a spásu 
ľudí. 

Kán. 1752 ... pričom treba ... mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v 
Cirkvi vždy najvyšším zákonom. 

 

7.3 AKO DOSIAHNEME VEČNÚ SPÁSU ? 
 

DOGMY (De fide): 

 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.187 
 Sviatosti Nového Zákona sú nevyhnutné pre spásu ľudstva.188 
 

 

   

„ALE AK CHCEŠ VOJSŤ DO ŽIVOTA, 
ZACHOVÁVAJ PRIKÁZANIA!“ 

(Mt. 19, 17) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 

 Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej viery; 
kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, bezpochyby naveky 
zahynie. (N 915) 

 

                                                           

187 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 
468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 1955, D 2286, D 2288 

188 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 8. The Necessity of the Sacraments; D 847 
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VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU (r. 1215) 

 Je iba jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej nebude vôbec nikto 
spasený. (N 920) 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 

 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 
verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. (N 381 D 714) 

BULA PÁPEŽA BONIFÁCA VIII. UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Podriadiť sa rímskemu veľkňazovi je teda pre všetkých ľudí úplne  
nevyhnutné na spásu: to vyhlasujeme, tvrdíme a definujeme. (N 430)  

VYZNANIE VIERY TRIDENTSKÉHO KONCILU (r. 1564) 

 Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej sa nikto nemôže spasiť, ktorú tu 
slobodne vyznávam a opravdivo sa jej pridŕžam, chcem vytrvalo s Božou 
pomocou zachovávať a vyznávať nedotknutú a čistú až do posledného 
dychu svojho života. (N 940) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 7. ZASADNUTIE (r. 1547) DEKRÉT O SVIATOSTIACH 

KÁNON 4 
 Kto hovorí, že sviatosti Nového zákona nie sú potrebné na Spásu, ale že sú 

zbytočné a že ľudia môžu bez nich alebo bez túžby po nich iba skrze vieru 
dosiahnuť od Boha milosť ospravodlivenia - aj keď nie sú všetky pre 
každého jednotlivého potrebné - nech je exkomunikovaný. (N 509) 

 

UČENIE CIRKVI 

HLAVNÉ PRAVDY189 
K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň 

najzákladnejšie pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne 
veriť týchto 6 hlavných právd: 
1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 

                                                           

189 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 



 

88 ČLOVEK 

KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Večnú spásu dosiahneme nasledujúcim spôsobom: 
1. Musíme sa usilovať Boha poznať skrze to, že veríme pravdy ním nám 
zjavené. 
 Ale to je život večný, aby poznali teba, samého pravého Boha, a ktorého 

si poslal, Ježiša Krista“. (Jn 17, 3.) 
 Rastite vždy v poznaní Boha“. (1. Kol. 1, 10) 

2. Musíme plniť vôľu Božiu skrze zachovávanie jeho prikázaní. 
 Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. (Mt. 19, 17.) 

Ale iba zo svojej sily nemôžeme ani veriť, ani zachovávať prikázania; k tomu 
potrebujeme milosť Božiu.  

 Ako je slnko potrebné zemi, aby ju osvecovalo a zohrievalo, tak i duši 
našej potrebná je milosť Božia“. (Sv. Ján Zlat.) 

Ale po dedičnom hriechu potrebujeme tým viac milosť Božiu, lebo sme veľmi 
slabí. 

 Bezo mňa nič učiniť nemôžete. (Jn 15, 5.) 
3. Musíme užívať prostriedky milosti; tými sú: sv. omša, sv. sviatosti  

a modlitba. 
Viera je teda akoby cesta, ktorá vedie k nebeskej bráne, prikázania ukazujú 
túto cestu, prostriedky milosti sú akoby peniaze na cestu. Cesta k bráne 
nebeskej je úzka, príkra a drsná, a len málo je tých, čo po nej idú.  
 Široká je brána a pohodlná cesta, ktorá do záhuby vedie, a mnoho je tých, 

čo po nej kráčajú. (Mt. 7, 13.)  
Kto chce byť spasený, musí hľadieť, aby sa stal podobným Bohu. Človek sa 

stane podobným Bohu vtedy, keď jeho myšlienky a činy sú podobné 
myšlienkam a činom Božím. 

 Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania“. (Mt. 19, 17.) 
 Prikázania Božie sú zrkadlom, v ktorom môžeme vidieť, nakoľko sme 

obrazu Božiemu podobní alebo nie. (Sv. Lev V.) 
Večná spása pozostáva z toho, že človek sa spojí s Bohom. Toto spojenie sa 
stane činnosťou rozumu (poznaním alebo tým viac videním Boha)  
a činnosťou vôle (láskou k Bohu). Ak teda chceme tento cieľ - spásu 
dosiahnuť, musíme sa už teraz k nemu blížiť -  musíme sa usilovať Boha 
poznať a milovať. Láska však podľa samotného Krista Pána pozostáva z 
plnenia prikázaní.  
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7.4 PRE SPÁSU JE NUTNÁ VIERA 
 

DOGMA (De fide): 

 Ospravedlnenie dospelého nie je možné bez viery.190  
 Okrem viery musia byť prítomné aj ďalšie dispozičné úkony.191 
 

 

 

„BEZ VIERY JE NEMOŽNÉ PÁČIŤ SA BOHU“ 
(Hebr 11, 6) 

 

 Ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha 
vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru. (Rim 16, 26) 

 Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena 
poslušne uverili všetky národy. (Rim 1, 5) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI 

ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 

 Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej viery; 
kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, bezpochyby naveky 
zahynie. (N 915) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE. DEKRÉT O OSPRAVODLIVENÍ 
(1547) 

 Apoštol hovorí, že človek sa ospravodlivuje „vierou" a „zadarmo" (Rim 3, 

22, 24); tieto slová treba rozumieť tak, ako sa ich katolícka Cirkev stále 
jednomyseľne pridržiavala a ako ich vykladala. „Sme ospravodlivení 
vierou": tak sa hovorí preto, lebo viera je pre človeka začiatkom spásy, 
základom a koreňom ospravodlivenia; bez nej sa nikto nemôže páčiť 
Bohu (Hebr 11,6) a nemôže dosiahnuť spoločenstvo jeho synov. (N 803) 

 Avšak nikto, nech by bol akokoľvek ospravodlivený, sa nesmie považovať 
za oslobodeného od zachovávania prikázaní. Nikto nesmie používať 
slová, ktoré Otcovia zakázali pod trestom exkomunikácie, že totiž 
spĺňanie Božích prikázaní je pre ospravodliveného nemožné. (N 806) 

 Preto nech si nikto nelichotí tým, že má iba samu vieru, a nech sa 
nedomnieva, že iba samou vierou je ustanovený za dediča a že dosiahne 

                                                           

190 L. Ott. Book 4, Part 1, § 18. 2. The Preparation for Justification; D 801, D 799 
191 L. Ott. Book 4, Part 1, § 18. 3. The Preparation for Justification; D 819 
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dedičstvo, aj keby s Kristom netrpel, aby bol s ním oslávený (Rim 8,17) (N 
807) 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870): 

 Ten kto tvrdí, že božská viera nie je odchodná od prirodzeného poznania o 
Bohu a o mravných veciach a že sa preto k božskej viere nevyžaduje, aby 
sa zjavená pravda verila s ohľadom na autoritu zjavujúceho Boha, nech je 
exkomunikovaný. (N 50) 

 Ten, kto tvrdí, že sa nemôžu diať nijaké zázraky, a preto všetky správy o 
nich, aj tie, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme, treba odkázať medzi 
legendy a mýty, alebo že zázraky nikdy nemožno celkom iste spoznať a že 
nikdy sa nemôže nimi platne dokázať božský pôvod kresťanského 
náboženstva, nech je exkomunikovaný. (N 52) 

 Ten, kto tvrdí, že veriaci a tí, čo ešte nedospeli k jedine správnej viere, sa 
nachádzajú v tom istom položení, takže katolíci by mali oprávnený dôvod 
odvolať svoj súhlas s vierou, ktorú už prijali pod cirkevným magistériom, 
a podrobiť ju pochybovaniu, kým neabsolvujú vedecký dôkaz 
hodnovernosti a pravdivosti svojej viery, nech je exkomunikovaný. (N 54) 

 Ten, kto tvrdí, že sa môže stať, že v súlade s pokrokom vo vede sa musí dať 
článkom viery predkladaným Cirkvou iný zmysel, než ako ho chápala a 
chápe Cirkev, nech je exkomunikovaný. (N 57) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870). DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE 

 Keďže človek je od Boha ako svojho Stvoriteľa a Pána celkom závislý a 
stvorený rozum je úplne podriadený nestvorenej Pravde, sme povinní 
zjavujúcemu Bohu preukazovať vo viere plnú poslušnosť rozumu a vôle. 
O tejto viere, ktorá je „začiatkom ľudskej spásy“, katolícka Cirkev 
vyznáva, že je nadprirodzenou cnosťou, ktorou na podnet a s pomocou 
Božej milosti veríme, že to, čo zjavil, je pravdivé, nie však preto, že by sme 
do vnútornej pravdy vecí prenikli prirodzeným svetlom rozumu, ale že za 
tým stojí autorita zjavujúceho Boha samého, ktorý nemôže ani klamať, 
ani byť klamaný. „Viera je základom toho, čo dúfame, dôkazom toho, čo 
nevidíme." (Hebr 11, 1) (N 31) 

Viera ako dielo milosti 

 Hoci súhlas viery nie je vôbec nejakým slepým hnutím ducha, predsa 
nikto nemôže „dať súhlas na ohlasovanie evanjelia", ako je to potrebné na 
dosiahnutie spásy, „bez osvietenia a vnuknutia Ducha Svätého, ktorý dáva 
všetkým pocítiť slasť zo súhlasu a z prijatia viery" (Druhý koncil v Orange, 7. 

pravidlo viery). Hoci sa viera neprejaví činorodo v láske, predsa je ona sama 
osebe darom Božím a úkon viery je dielom zameraným na spásu, ktorým 
človek Bohu samému preukazuje slobodnú poslušnosť, keď na jeho 
milosť, ktorej môže aj odporovať, dáva súhlas a s ňou spolupracuje. (N 33) 
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Predmet viery 

 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko, čo obsahuje Božie slovo, 
či napísané alebo tradované, a Cirkev to v slávnostnom rozhodnutí alebo 
v obyčajnom a všeobecnom ohlasovaní viery predkladá veriť ako Bohom 
zjavené. (N 34) 

Potreba viery pre spásu 

 Pretože „bez viery je nemožné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11,6) a dostať sa do 
spoločenstva jeho synov, nikto nikdy bez nej nenašiel ospravedlnenie a 
nikto nedosiahne večnú spásu, ak v nej nevytrvá až do konca (Mt 10, 22). (N 
35) 

Úloha a hranice rozumu 

 Keď však vierou osvietený rozum horlivo, nábožne a triezvo skúma, 
Božou milosťou dosahuje určité chápanie, a síce veľmi plodné, a to tak 
obdobnosťou (analógiou) z toho, čo poznáva prirodzene, ako aj zo 
súvisu tajomstiev medzi sebou a s posledným cieľom človeka. Nikdy sa 
však nestane schopným, aby pravdy viery plne prenikol, ako to môže 
urobiť  prípade právd, ktoré tvoria jeho vlastný predmet. Božské 
tajomstvá totiž svojou povahou tak presahujú stvorený rozum, že aj 
potom, keď ich Zjavenie odovzdalo a viera prijala, závojom viery samej 
zostávajú prikryté, ba priam zahalené temnotou, kým v tomto 
smrteľnom živote „sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v 
nazeraní" (2 Kor 5,6 nasl.). (N 39) 

Rozum a viera si nemôžu protirečiť 

 Hoci viera stojí nad rozumom, medzi rozumom a vierou nikdy nemôže 
dôjsť ku skutočnému rozporu, pretože ten istý Boh, ktorý zjavuje 
tajomstvá a vlieva vieru, ľudskej duši dal svetlo rozumu. Boh však 
nemôže poprieť sám seba a pravda nikdy nemôže protirečiť pravde. 
Holé zdanie nejakého takého protirečenia pochádza zväčša z toho, že 
pravdy viery sa nechápu alebo nevysvetľujú v zmysle Cirkvi, alebo sa 
výmysly rozličných mienok vydávajú za výdobytky rozumu. „Každé 
tvrdenie, ktoré protirečí pravde osvietenej viery, vyhlasujeme za celkom 
falošné." (Piaty lateránsky koncil) (N 40) 

 

UČITELIA CIRKVI 

 Kto tu nežije vo viere, ten na druhom svete neuvidí Boha. (Sv. Aug.)  
 Viera podobá sa koreňu stromu; ako strom bez koreňa nemôže obstáť, tak 

ani kresťan bez viery nemôže dosiahnuť život večný. (Sv. Bern.) 
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KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Poznanie Boha je poznanie vlastností Božích a dokonalosti Božej, 

poznanie Božieho pôsobenia, Božej vôle, prostriedkov milosti Bohom 
ustanovených atď.  
 Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, 

tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v 
poznaní Boha. (Kol. 1, 10)  

Teraz poznáme Boha len ako v nejasnom zrkadle (zrkadlo starých bolo 
nedokonalé a nejasné); jasne poznáme Boha len po smrti.  
 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. (1. 

Kor. 13, 12) 
Preto Kristus Pán vraví:  
 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, 

ktorého si poslal, Ježiša Krista. (Jn 17, 3) 
K poznaniu Boha prídeme len tak, keď veríme pravdy Bohom nám zjavené. 
Avšak aj pomocou rozumu, rozjímaním nad stvorením, môžeme poznať Boha.  
 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo - možno od 

stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí (Rim. 1, 20)  
Viera nazýva sa často božským svetlom  
 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na 

vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy 
povolal do svojho obdivuhodného svetla. (1. Petr 2, 9),  

ktoré svieti v duši našej.  
 Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v 

našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. 
(2. Kor. 4, 6)  

Lebo ako svetlo preniká mrákoty, tak preniká viera kresťanské tajomstvá. 
Kresťanská viera je milosťou Božou nadobudnuté pevné presvedčenie, že 
všetko je pravda, čo Ježiš učil a čo z jeho príkazu učí katolícka Cirkev. Pri 
poslednej večeri Kristus povedal: ≪Toto je moje telo≫. ≪Toto je moja krv≫. 
Hoci apoštolom ich oči hovorili: ≪Toto je chlieb≫, ≪Toto je víno≫, predsa 
boli pevne presvedčení, že Kristus povedal pravdu. Kresťanská viera je dar 
Boží, lebo schopnosť, aby veril, človek obsiahne len skrze milosť Božiu.  
 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar. (Ef. 

2, 8.) 
 Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec. (Jn 6, 66) 

Kresťanská viera je najdôležitejšia požiadavka k spáse, t.j. k večnému 
blahoslavenstvu.  
 Kto neuverí, bude zatratený.  (Mk. 16,16. ) 
 Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. (Žid. 11, 6.)  

Ako sa Peter topil, keď začal pochybovať (Mt. 14, 30), tak ide do večnej záhuby 
ten, kto stratí vieru.  
 Blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. (Jn. 20, 29.) 
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Boh nám dáva vieru už pri krste; preto sa krst nazýva „sviatosťou viery“ (Trid. 

koncil 6, 7.) Čo veriť máme, to je krátko vyjadrené v apoštolskom vyznaní viery. 
Výslovne máme vedieť šesť hlavných právd: 

 Boh je len jeden; 
 v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý; 
 Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil; 
 Boh je spravodlivý sudca, ktorý sa dobrým odpláca a zlých trestá; 
 duša človeka je nesmrteľná; 
 milosť Božia je pre spásu potrebná. 

Sama viera nie je dostatočná, aby bol človek spasený; on musí podľa viery  
žiť a vyznávať ju navonok.  

 Nie každý kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale 
kto činí vôľu Otca môjho, ktorý je v nebesiach, ten vojde do kráľovstva 
nebeského. (Mt. 7, 21.)  

Kto nekonal skutky milosrdenstva, bude v súdny deň odsúdený Kristom. (Mt. 
25, 41.)  

 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! (Jak. 2, 
19.) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 386  § 1. Diecézny biskup je povinný častým osobným kázaním veriacim 
predkladať a objasňovať pravdy viery, ktoré treba veriť a v 
mravoch uplatňovať; má sa tiež starať, aby sa predpisy kánonov o 
službe slova, najmä o homílii a katechetickej výuke horlivo 
zachovávali, tak aby sa celá kresťanská náuka všetkým podávala. 
§ 2. Čo najvhodnejšími prostriedkami má pevne chrániť celistvosť 
a jednotu viery, ktorú treba vyznávať, uznávajúc pritom 
oprávnenú slobodu v ďalšom skúmaní právd. 

Kán. 748   § 1. Všetci ľudia sú zaviazaní v tých veciach, ktoré sa vzťahujú na 
Boha a jeho Cirkev, hľadať pravdu a keď ju spoznajú na základe 
božského zákona majú povinnosť a právo ju prijať a zachovávať. 
§ 2. Nikomu nikdy nie je dovolené pod nátlakom privádzať ľudí, 
aby prijali katolícku vieru proti svojmu svedomiu. 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom.  

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
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Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení. 

Kán. 1364 § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného. 

 

7.5 ZMYSEL UTRPENIA 
 

DOGMY (De fide): 
 Kristova ľudská prirodzenosť bola podrobená utrpeniu.192  
 Boh prostredníctvom svojej Prozreteľnosti ochraňuje a vedie všetko, čo 

stvoril.193 
 

 

 

 

KTO NEBERIE SVOJ KRÍŽ A NENASLEDUJE MA, 
NIE JE MA HODEN. 

(Mt. 10, 38) 

 

KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Trápenie nás čistí od nedokonalosti.  
 „On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, 

ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“  (Jn 15, 2)  
Ako pravé zlato vychádza ešte rýdzejším z ohňa, tak spravodlivý z trápenia.  
 Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a 

vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho 
vyslyším, poviem: To je môj ľud, a on povie: »Pán je môj Boh.« (Zach. 13, 
9) 

Človek môže trpieť: na tele, na duši alebo na oboch zároveň. Apoštoli, keď 
boli bičovaní, trpeli na tele (Skut. ap. 5, 41). Jozefovi bratia trpeli na duši, keď 
ich Jozef tak ťažko skúšal. (1. Mojž. 42, 21)  
 Bez trápenia nikto nemôže dôjsť do večnej spásy; lebo nikto nebude 

korunovaný, ak najprv nebojoval. (2. Tim. 2, 5.) 
Boh síce sám nezapríčiňuje trápenia, ale dopúšťa ich; teda nestávajú sa proti 
jeho vôli. 
 Bol som poslaný k tebe skúšať ťa. (Tob. 12, 13)  
 Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za 

syna. (Heb. 12, 6)  
 Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. (Sir. 

2, 5) 

                                                           

192 L. Ott. Book 3, Part 1, § 29. Christ's Capacity for Suffering; D 429 
193 L. Ott. Book 2, § 10. Divine Providence and the Government of the World 
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Avšak Boh nenecháva spravodlivého v trápení celkom bez potechy. Všetky 
trápenia pochádzajú od Boha (Amos 3, 6) a sú znakom božskej priazne. A 
predsa Boh neposiela nijaké trápenie, ktoré by sme nemohli zniesť. 

 Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás 
nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste 
mohli vydržať. (1. Kor. 10, 13)  

 Boh sa podobá otcovi, ktorý prútom upozorňuje neposlušné deti na 
svoje rozkazy. (Sv. Bas.)  

 Podobá sa ránhojičovi, ktorý reže a páli, aby uzdravil a od smrti 
zachránil. (Sv. Aug.)  

 Trápenie kazí naše priľnutie k pozemským veciam. Židov v Egypte dal 
Boh preto tak veľmi sužovať, aby mali tým väčšiu túžbu po zasľúbenej 
zemi. Práve tak i nás Boh navštevuje trápením a súžením, aby sme si  
toto údolie sĺz neobľubovali a radšej nebo hľadali.“(Drex.)   

Hriešnik v trápení cíti i svoju bezpomocnosť a utieka sa k modlitbe. Núdza 
učí modliť sa. 
 Trápenie, čo nás tlačí, núti nás ísť k Bohu. (Sv. Greg. V.)  
 Boh lieči chorobu duše chorobou tela. (Sv. Greg. V.)  
 Ťažká choroba prebúdza dušu k triezvosti. (Sir. 31, 2) 

Spravodlivému Boh posiela trápenie, aby ho skúšal, či viac miluje Boha, než 
stvorenie. V čase víchrice sa ukáže, či je strom pevný a v trápení, či je človek 
naozaj spravodlivý.  

 Ako vietor, tak i trápenie ukazuje, čo je pleva a čo zrno. (Sv. Aug.)  
 Voňavé zeliny vydávajú najviac vône vtedy, keď ich zmliaždime; 

podobne je to i s cnostnými ľuďmi. (Sv. Bonav.)  
Boh nám obyčajne odníma to, čo je nám najmilšie. Jakubovi vzal miláčika, 
syna Jozefa, Abrahámovi rozkázal, aby mu obetoval svojho jediného syna 
Izáka. Ale Boh nám odníma i to, čo je pre nás škodlivé; robí tak, ako otec, ktorý 
svojmu dieťaťu, navzdory plaču, vytrhne z ruky nôž, ktorým by sa mohlo 
porezať. (Sv. Aug.) 
Trápenie je zároveň veľmi osožné spravodlivému; slúži mu k tomu, aby 
tresty za hriechy odpykal už na zemi, čistí ho od mnohých nedokonalostí, 
rozmnožuje jeho silu vo vykonávaní dobrého, jeho lásku k Bohu, jeho 
horlivosť v modlitbe, často i jeho pozemské šťastie a konečne jeho zásluhy 
pre nebo.   
Trápením si odpykáme tresty za hriechy.  

 Preto sa sv. Augustín modlil: „Pane, tu má páľ, tu žíhaj, tu rež, len vo 
večnosti ma ušetri!“   

 Považuj sa za šťastného, že bolestné muky v očistci môžeš zameniť 
trápením tu na zemi. (Sv. Fr. Xav.)  

Boh teda ani jedného spravodlivého nenecháva celkom bez trápenia. Ktorýže 
svätý bol korunovaný bez súženia?  
 Hľadaj a nájdeš, že každý znášal kríž a trápenie. (Sv. Hieronym)  
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Všetci svätí našej Cirkvi museli znášať trápenia; čím väčším svätým niekto 
bol, tým viac musel trpieť. Mária, Matka Božia, musela trpieť najviac; ona je 
„Kráľovná mučeníkov“.  
 Niet istejšieho znaku, že niekto patrí do počtu vyvolených, ako keď pri 

nábožnom kresťanskom živote je tiesnený mnohými trápeniami a 
súžením“. (Sv. Alojz)  

Kto teda nemá nijaké trápenie, s tým je zlé.  
 „Niet väčšieho nešťastia, ako šťastie hriešnikov“ a zase: „Nemať kríža, je 

veľký kríž“. (Sv. Augustín) 
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

272 Viera v Boha Otca všemohúceho môže byť vystavená skúške na základe 
skúsenosti zla a utrpenia. Niekedy sa Boh môže zdať neprítomný a 
neschopný zabrániť zlu. Ale Boh Otec zjavil svoju všemohúcnosť 
najtajomnejším spôsobom v dobrovoľnom ponížení a zmŕtvychvstaní 
svojho Syna, ktorými premohol zlo. Takto ukrižovaný Kristus je „Božia 
moc a Božia múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia 
a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia“ (1 Kor 1,24-25). Práve na 
Kristovom vzkriesení a povýšení Otec „dokázal pôsobenie svojej mocnej 
sily“ a ukázal“ aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich“ (Ef 
1,19-22). 

273 Jedine viera môže prijať s tajomné cesty Božej všemohúcnosti. Táto viera 
sa chváli svojimi slabosťami, aby pritiahla na seba Kristovu silu. (Porov. 

Kor 12,9; Flp 4,13) Panna Mária je najvyšším vzorom tejto viery, ona, ktorá 
uverila, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37) a mohla zvelebovať Pána: 
„veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno“ (Lk 1,49). 

 

VÝPOVEDE SVÄTCOV O UTRPENÍ 194 

Sv. AUGUSTÍN: 

1. Cesta, ktorá vedie k spaseniu je utrpenie. 
2. Tí, ktorí vedia dobre upotrebiť utrpenia, ako odmenu za to dosiahnu 

korunu trpezlivosti. 
3. Nie o to ide aké nepríjemnosti trpíme, ale akým duchom ich znášame. 
4. Krátka je tvoja nepríjemnosť, ale večná bude za ňu tvoja radosť; za krátky 

čas nariekaš, ale bez konca sa budeš tešiť. 
5. Lepší je smútok nespravodlive trpiacich, ako radosť bezbožných. 
6. Ak si vytvorený (vylúčený) z utrpenia, vytvorený (vylúčený) si i z počtu 

dietok Božích. 
 

 

                                                           

194 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 126 
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Sv. HIERONYM: 

1. Ten je chýrečný, kto veľké kríže spokojne znáša. 
2. Niet toho kríža, ktorý by nemohol pretrpieť taký človek, ktorý úprimne 

miluje Pána Boha. 
 
Sv. JÁN ZLATOÚSTY: 
1. Veľká milosť a veľké potešenie je to, keď sme sa stali hodnými voľačo 

trpieť pre Krista. 
2. Omnoho väčší dar Boží je to, keď môžeme pre Krista trpieť, ako keby sme 

mohli mŕtvych kriesiť alebo iné zázraky robiť. 
3. Tešme sa, keď trpíme. Slušná vec je, aby hriešnici doniesli zadosťučinenie 

Pánu Bohu. 
4. Čím viac trpíš, tým väčšiu slávu dosiahneš. 
 
Sv. GREGOR VEĽKÝ: 
1. Keď nábožná duša vidí, že trpí od ľudí, uspokojí sa, lebo ju milosť Božia 

teší. 
2. Keď trpíte, nešomrite proti Bohu, lebo neviete, prečo to dopúšťa náš 

Stvoriteľ.  
 

7.6 PANNA MÁRIA - MATKA VYKUPITEĽA 
 

DOGMY (De fide): 
 Mária je skutočnou matkou Božou.195 
 Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu.196 
 Mária bola pannou pred, pri a po pôrode Ježiša Krista.197 
 Mária počala z Ducha Svätého bez spolupôsobenia muža.198 
 Mária porodila svojho Syna bez porušenia svojej panenskej celistvosti.199 
 Aj po pôrode Ježiša zostala Mária pannou.200 
 Mária bola s telom i dušou vzatá do neba.201 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Od svojho počatia bola Mária zbavená všetkých žiadostivostí. (Sent. 

communis.) 

                                                           

195 L. Ott. Book 3, Part 3, § 1. Reality of Mary's Motherhood of God; D 113, D 148, D 218, D 290 
196 L. Ott. Book 3, Part 3, § 3. Mary's Immaculate Conception; D 1641 
197 L. Ott. Book 3, Part 3, § 5. Mary's Perpetual Virginity; D 256, D 993 
198 L. Ott. Book 3, Part 3, § 5. 1. Mary's Perpetual Virginity; D 86, D 256, D 993 
199 L. Ott. Book 3, Part 3, § 5. 2. Mary's Perpetual Virginity; D 214, D 218, D 227 
200 L. Ott. Book 3, Part 3, § 5. 3. Mary's Perpetual Virginity; D 91, D 214, D 218, D 227 
201 L. Ott. Book 3, Part 3, § 6. The Bodily Assumption of Mary into Heaven; D 2291 
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 V dôsledku zvláštneho privilégia milosti Božej bola Mária počas celého 
svojho života bez každého osobného hriechu. (Sent. fidei Proxima.) 

 Mária zakúsila dočasnú smrť. (Sent. Communior.) 
 Mária dala Vykupiteľa, zdroj všetkých milostí, svetu a týmto spôsobom je 

prostrednicou všetkých milostí. (Sent. certa.) 
 Od Máriinho nanebovzatia do neba sa človeku neudeľuje žiadna milosť 

bez jej príhovornej spolupráce. (Sent. Pia et probabilis.) 
 Mária je prostrednicou všetkých milostí svojou spoluprácou pri Vtelení. 

(Mediatio in universali.) 
 Mária je prostrednicou všetkých milostí svojim orodovaním v nebi. 

(Mediatio in speciali.) 
 Mária, Matka Božia, má právo na kult uctievania. (Sent. certa.) 
 

 

 

 

„POŽEHNANÁ SI MEDZI ŽENAMI A POŽEHNANÝ JE 
PLOD TVOJHO ŽIVOTA.“ 

(Lk. 1, 42) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553) 

 Kto nazýva svätú, slávnu, vždy Pannu Máriu Bohorodičkou len v 
prenesenom, a nie vo vlastnom zmysle, alebo len podľa vzťahu, ako keby 
sa bol z nej narodil iba nejaký človek, a nie Slovo Božie, ktoré z nej prijalo 
telo, pričom - tak totiž tvrdia - ľudské narodenie by sa iba natoľko 
vzťahovalo na Boha Slovo, nakoľko ono vedno koexistovalo s narodeným 
človekom; a kto falošne obviňuje Chalcedonský koncil, že nazýval Pannu 
Bohorodičkou podľa tohto bezbožného názoru Teodora; alebo kto ju 
nazýva Človekorodičkou alebo Kristorodičkou (Christotokos), ako keby 
Kristus nebol Bohom, a nevyznáva, že je skôr vo vlastnom a pravom zmysle 
Bohorodičkou, pretože od vekov z Otca zrodený Boh Slovo v posledných 
dňoch z nej prijal telo a z nej sa narodil a (kto takisto nepriznáva), že ju 
posvätný Chalcedonský koncil nazval Bohorodičkou v tomto nábožnom 
zmysle, nech je exkomunikovaný. (N 185) 

 

DOGMA O NEPOŠKVRNENOM POČATÍ. VYHLÁSENÁ PÁPEŽOM PIOM IX. V 
BULE INEFFABIUS DEUS (8. dec. 1854) 

Na počesť svätej a nerozdielnej Trojice, na ozdobu a poctu panenskej 
Bohorodičky, na povznesenie katolíckej viery a vzrast kresťanského 
náboženstva, autoritou nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a 
Pavla a našou vlastnou autoritou vyhlasujeme, oznamujeme a definujeme: 
učenie, že preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola 
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jedinečným milostivým privilégiom všemohúceho Boha, s ohľadom na zásluhy 
Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od akejkoľvek 
poškvrny dedičného hriechu, je od Boha zjavené, a preto ho musia všetci 
veriaci pevne a stále veriť. Kto by sa preto - čo nech odvráti Boh - opovážil 
zmýšľať inak, než sme definovali, nech vie a nech si stále uvedomuje, že je 
vlastným rozsudkom odsúdený, že vo viere stroskotal a odpadol od jednoty 
viery; ďalej že ak sa opováži slovom alebo písmom, alebo akýmkoľvek 
vonkajším spôsobom dávať najavo svoj názor, tým samým činom podlieha 
trestom, stanoveným v práve. (N 479) 

 

LIST PÁPEŽA JÁNA II. SENÁTU V KONŠTANTINOPOLE (r. 534) 

Dôsledky vyplývajúce z tajomstva Vtelenia. 

 (...) Náš syn, cisár Justinián, nám oznámil - ako ste to mohli zistiť z jeho 
listu, že vypukli spory ohľadom týchto troch otázok: (I) či možno tvrdiť, 
že Kristus a náš Boh je ,jeden z Trojice", t.j. jedna svätá osoba z troch osôb 
Svätej Trojice; (II) či Kristus, Boli, pretrpel vo svojom tele, čo nebol 
schopný trpieť vo svojom božstve; (III) či Mária, vždy Panna, matka 
nášho Pána a Boha Krista, musí byť nazývaná vo vlastnom a pravom 
zmysle Bohorodičkou a matkou Slova Božieho, z nej narodeného. V 
týchto veciach sme potvrdili katolícku vieru cisárovu a ukázali sme, že na 
základe výkladov prorokov, apoštolov alebo Otcov veci sa majú lak. 
Kristus je naozaj jeden zo Svätej Trojice, t.j. jedna svätá osoba z troch osôb 
Svätej Trojice. (...J Boh naozaj trpel v tele. (...) Slávna, svätá, Mária vždy 
Panna je vo vlastnom a pravom zmysle Bohorodičkou. (N 179) 

 

DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553) 

 Kto nevyznáva dve zrodenia (gennéseis) Slova Božieho, jedno pred 
všetkými vekmi z Otca nadčasové a netelesné, jedno druhé v posledných 
dňoch, keď zostúpil z neba a stal sa telom zo svätej slávnej Bohorodičky 
a vždy Panny a z nej sa narodil, nech je exkomunikovaný. (N 181) 

 Kto nazýva svätú, slávnu, vždy Pannu Máriu Bohorodičkou len v 
prenesenom, a nie vo vlastnom zmysle, alebo len podľa vzťahu, ako keby 
sa bol z nej narodil iba nejaký človek, a nie Slovo Božie, ktoré z nej prijalo 
telo, pričom - tak totiž tvrdia - ľudské narodenie by sa iba natoľko 
vzťahovalo na Boha Slovo, nakoľko ono vedno koexistovalo s narodeným 
človekom; a kto falošne obviňuje Chalcedonský koncil, že nazýval Pannu 
Bohorodičkou podľa tohto bezbožného názoru Teodora; alebo kto ju 
nazýva Človekorodičkou alebo Kristorodičkou (Christotokos), ako keby 
Kristus nebol Bohom, a nevyznáva, že je skôr vo vlastnom a pravom zmysle 
Bohorodičkou, pretože od vekov z Otca zrodený Boh Slovo v posledných 
dňoch z nej prijal telo a z nej sa narodil a (kto takisto nepriznáva,), že ju 
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posvätný Chalcedonský koncil nazval Bohorodičkou v tomto nábožnom 
zmysle, nech je exkomunikovaný. (N 185) 

 

KATECHIZMUS 

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Matku Ježiša Krista je možné porovnávať s Evou, a to tak, že prvej Eve 

sa druhá Eva, ktorou je Mária, podobá rovnako, ako sa druhý Adam teda 
Kristus podobá prvému Adamovi. (Apoštol niekedy nazýva Ježiša Krista 
„novým202 Adamom“ a prirovnáva ho k prvému Adamovi, lebo ako v prvom 
všetci ľudia zomierajú, tak v druhom všetci bývajú povolaní k životu a ako 
Adam, čo sa týka prirodzeného života, je otcom ľudského pokolenia, tak aj 
Kristus je pôvodcom milosti a slávy.)  

Eva tým, že uverila hadovi, priviedla na ľudské pokolenie prekliatie a 
smrť, ale Mária tým, že uverila anjelovi, z  Božej milosti priniesla ľuďom život 
a požehnanie. Skrze Evu sme deťmi  hnevu, skrze Máriu sme prijali Ježiša 
Krista a skrze neho sa znovu rodíme ako deti milosti. Eve bolo povedané : „V 
bolesti budeš rodiť svoje deti“. Mária bola vyňatá z tohto zákona, pretože si 
zachovala svoju neporušenosť panenskej čistoty a porodila Ježiša, Syna 
Božieho bez akéhokoľvek pocitu bolesti. 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Hneď po páde prvých ľudí Boh prisľúbil ľuďom Vykupiteľa. Boh totiž 
povedal hadovi:  
 Nepriateľstvo položím medzi tebou a ženou, medzi tvojim semenom a 

jej semenom; ona pošliape hlavu tvoju203. (1. Mojž. 3, 15) 
Nepriateľstvo položím medzi diablom a prečistou Pannou Máriou, medzi 
prívržencami diabla a Synom Panny, Kristom (Gal. 3, 16); 
Mária, Matka Kristova je naozaj Matka Božia alebo Bohorodička. Mária 
porodila toho, ktorý je Boh. Je teda Matka Božia. Už Alžbeta ju nazvala 
Matkou Božou.  

 „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk. 1, 43) 

Mária totiž porodila toho, ktorý je Boh a Človek v jednej osobe. Dieťa nemá 
dušu od matky, ale od Boha, a predsa rodičku dieťaťa nazývame matkou; 
práve tak i Máriu právom nazývame ≪Matkou Božou≫, hoci Kristovi nedala 
Božstvo.  
Mária sa právom nazýva ≪preblahoslavenou Pannou≫. Slová Márie k 
anjelovi dokazujú predsavzatie ustavičného panenstva.  
 Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? (Lk. 1, 34)  

Už prorok Izaiáš predpovedal, že Vykupiteľa porodí panna.  

                                                           

202 1. Kor. 15. 45, 22; Rim. 5.14. 
203 Pozn. citácia sv. Písma z r. 1917. Nový preklad Písma sv. uvádza: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi 
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu.“ 
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 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna (Iz. 7, 
14)  

 Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude 
kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, 
Knieža pokoja. (Iz 9,5) 

V Apoštolskom vyznaní viery nazývame Máriu Pannou. ≪Mária počala Ježiša 
ako Panna, porodila ako Panna a zostala Pannou≫. 
Mária bola už za svojho života veľmi ctená; napr. anjelom pri zvestovaní 
Kristovho narodenia. Tento ju nazval ≪plnou milosti≫ a ≪požehnanou 
medzi ženami≫.  
Mária je vskutku naša Matka. Kristus nám totiž dal Máriu za Matku na kríži. 
Slová k Jánovi: ≪Ajhľa, matka tvoja≫ (Jn 19, 27) sa vzťahujú na každého 
kresťana; lebo Ján nás zastupoval na Kalvárii. (Sv. Aug.) Úplnú nepoškvrnenosť 
(bez hriešnosť) Márie zvestoval Boh už v raji (1. Mojž. 3, 15) a dal potom 
zvestovať skrze archanjela Gabriela.  
 Prišiel k nej anjel a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk. 1, 

28) 
Nestoriov blud, že Mária sa smie nazývať len rodičkou Kristovou, bol 
zavrhnutý na Efezskom koncile (431). Tento koncil schválil názov 
≪Bohorodička≫. Ale Mária bola i bez každého osobného hriechu. (Trid. koncil 
6, 23) 
 

UČITELIA CIRKVI 

 
 Mária je našou Matkou, stará sa o našu spásu viac, než všetci iní svätí. 

≪Po Kristovi, sa o nás nestará nikto tak, ako Mária≫. (Sv. Germ.)  
 Láska všetkých matiek spolu nie je taká, ako láska Márie k jednému zo 

svojich detí. (Sv. Bernardín)  
 
 Ako Kristus na zemi vypočul prosby svojej Matky, tak to robí ešte  

aj teraz v nebi. (Sv. Alf.)  
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8 ANJELI 

 

DOGMY (De fide): 

 Boh na počiatku času stvoril duchovné bytosti - anjelov z ničoho.204 
 Prirodzenosť anjelov je duchovná.205 
 Zlí duchovia (démoni) boli Bohom stvorení ako dobrí; zlými sa stali 

svojou vlastnou vinou.206 
 Druhotnou úlohou207 dobrých anjelov je ochrana ľudí a starosť o ich 

spásu.208  
 Diabol má z dôvodu Adamovho hriechu nad ľuďmi určitú nadvládu.209 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní. (Sent. communis.) 

 Boh ustanovil nadprirodzený cieľ pre anjelov: bezprostredné 
nazeranie na Boha a obdaril ich milosťou posväcujúcou, aby mohli 
tento cieľ dosiahnuť. (Sent. certa.) 

 Anjeli boli podrobení morálnej skúške. (Sent. certa v otázke padlých anjelov, 
Sent. communis v otázke dobrých anjelov.) 

 Prvoradou úlohou dobrých anjelov je oslava Boha a služba Bohu. (Sent. 
certa.) 

 Každý veriaci má od krstu svojho vlastného anjela strážcu. (Sent. certa.) 
 
 

 

 

 

ANJELI V NEBI USTAVIČNE HĽADIA NA TVÁR MÔJHO 
OTCA, KTORÝ JE NA NEBESIACH. 

(Mt 18,10) 

  

KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

1. Anjeli sú čistí duchovia, ktorí môžu vziať na seba i viditeľnú podobu. 
Všetci anjeli sú duchovia. (Žid. 1, 14) a bytosti bez tela. (Sv. Greg. Naz.) Anjeli majú 
iba ducha, ľudia však majú ducha i telo. (Sv. Greg. V.) Ale anjeli si môžu vziať na 
seba vzdušné tela. (Sv. Greg. V.) Tak napr. archanjel Rafael, sprievodca mladého 
Tobiaša si na seba vzal podobu vznešeného žida Azariaša. (Tob. 5, 18) Pri hrobe 

                                                           

204 L. Ott. Book 2, § 26. Existence, Origin and Number of the Angels; D 428, 1783 
205 L. Ott. Book 2, § 27. The Nature of the Angels; D 428, D 1783 
206 L. Ott. Book 2, § 29. The fall through sin and the rejection of the bad angela; D 428, D 427 
207 Pozn. Primárnou úlohou dobrých anjelov je oslávenie a služba Bohu (Sent. certa; L. Ott. Book 2). 
208 L. Ott. Book 2, § 30. The Efficacy of the Good Angels. 
209 L. Ott. Book 2, § 31. The Power of the Bad Angels; D 788, D 793 
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vzkrieseného Vykupiteľa sa zjavil anjel v podobe mládenca (Mk. 16, 5), pri 
vstúpení na nebo boli anjeli v podobe mužov. (Sk. ap. 1, 10)   

Anjeli sú vznešenejší než ľudia; lebo majú väčšie poznanie a moc. Anjeli 
prevyšujú schopnosťami všetky iné bytosti, ktoré Boh stvoril. (Sv. Aug.) Kristus 
povedal, že ani anjeli nevedia dňa a hodiny posledného súdu (Mt. 24, 36); teda 
anjeli musia viac vedieť, než ľudia. Boh stvoril anjelov k svojmu oslavovaniu 
a k svojej službe ako i k ich vlastnej blaženosti.  

Anjeli slúžia k oslave Božej. Lebo spomedzi všetkých tvorov sú Bohu 
najpodobnejší, na nich sa najviac skvie dokonalosť Božia. Ako pekný obraz 
robí česť maliarovi, tak i anjeli, tieto prekrásne podobizne Božie, robia česť 
Bohu. Oni oslavujú Boha v nebi neprestajnými chválospevmi.   

Sú stvorení k službe Božej. Všetci anjeli sú služobní duchovia; lebo sú 
vyslaní od Boha za tým účelom, aby boli nápomocní ľuďom v dosiahnutí 
večnej spásy. (Žid. 1, 14) Už ich meno poukazuje na to, že sú sluhovia Boží; lebo 
≪anjel≫ znamená niečo ako ≪posol≫.  
 

2. Všetci stvorení anjeli boli spočiatku bohumilí; avšak mnohí z nich 
spyšneli a preto ich Boh na veky uvrhol do pekla.   

Všetci anjeli mali spočiatku v sebe Ducha Svätého. Pri stvorení ich 
prirodzenosti im Boh udelil i milosť. Mohlo sa i o nich povedať, čo platí o 
ľuďoch: ≪Láska Božia je v nich vyliata skrze Ducha Sv., ktorý im je daný≫. 
(Sv. Aug.) Ale Boh, ktorý nekorunuje nikoho, kto prv nebojoval (2. Tim. 2, 5), 
podrobil všetkých anjelov skúške, aby si večnú spásu ako odplatu zaslúžili. 
Boh to urobil práve tak, ako neskoršie s ľuďmi. No mnohí anjeli pri tejto 
skúške neobstáli a stratili Ducha Sv. i jeho posväcujúcu milosť. Spasiteľ o nich 
hovorí, že v pravde nevytrvali. (Jn 8, 44) Chceli sa totiž vyrovnať Bohu. Prorok 
Izaiáš naráža na ich hriech, keď hovorí: ≪ Ako si padla z neba, žiarivá 
zornička! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď v srdci si si hovoril: 
„Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na 
vrchu zhromaždenia, na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, 
prirovnám sa Najvyššiemu.“ Lenže do podsvetia si zvrhnutý, na stráne 
priepasti. (Iz. 14, 12 atď.)   

V nebi sa začal veľký boj. Michal a jeho anjeli bojovali s diablom a jeho 
anjelmi. A diabol so svojimi anjelmi bol zhodený a nenašlo sa už po nich ani 
miesta v nebi. (Zjav. 12, 7-9) Keď bojovali dobrí anjeli proti zlým, volali na nich: 
≪Kto je, ako Boh?≫ (hebrejsky: Mi-cha-el)  
Padlých anjelov nazývame diablami (i čertami alebo zlými duchmi) ich vodca 
je satan i lucifer, t.j. nosič svetla, lebo zaiste bol jeden z najvyšších anjelov. To, 
že zlí duchovia majú vodcu, vyplýva z Kristových slov, ktoré povie v súdny 
deň zlým: ≪Odstúpte... do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho 
anjelom ≫. (Mt. 25, 11)  
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KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

Jestvovanie anjelov - pravda viery 
328 Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté Písmo 

obyčajne nazýva anjelmi, je pravdou viery. Svedectvo Písma je také jasné 
ako aj jednomyseľnosť Tradície. 

Kto sú anjeli? 
329 Sv. Augustín o nich hovorí: „Anjel označuje poslanie, nie prirodzenosť. 

Pýtaš sa, ako sa nazýva táto prirodzenosť? - Je to Duch. Pýtaš sa na 
poslanie? - Je to anjel; je duchom podľa toho, čím je anjelom, podľa toho, 
čo robí“. Anjeli sú celou svojou bytosťou Božími služobníkmi a poslami. 
Pretože „ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 

18,10), sú „vykonávatelia jeho rozkazov, pozorní na zvuk jeho slov“ (Ž 
103,20). 

330 Ako sú čisto duchovné tvory, majú rozum a vôľu: sú osobné a nesmrteľné 
stvorenia. V dokonalosti prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Svedčí o 
tom lesk ich slávy.  

Kristus „so všetkými svojimi anjelmi“ 
331 Kristus je stredobodom sveta anjelov. Sú to jeho anjeli: „Keď príde Syn 

človeka vo svojej sláve so všetkými svojimi anjelmi...(Mt 25,31). Sú jeho, 
lebo boli stvorení skrze neho a pre neho: „Lebo v ňom bolo stvorené 
všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, 
kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kol 

1,16). A ešte viac sú jeho preto, lebo ich urobil poslami svojho plánu 
spásy: „Či nie sú všetci duchmi, poverenými službou, poslanými slúžiť 
tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?“ (Hebr 1,14). 

332 Už od stvorenia a počas celých dejín spásy zvestujú zďaleka alebo zblízka 
túto spásu a slúžia jej uskutočňovaniu Božieho plánu: zatvárajú 
pozemský raj, ochraňujú Lóta, zachraňujú Agar a jej dieťaťa, zastavujú 
ruku Abraháma, ich „prostredníctvom“ (Sk 7,53) sa odovzdáva zákon, 
vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, posluhujú prorokom, aby 
sme uviedli iba niekoľko príkladov. A konečne, anjel Gabriel zvestuje 
narodenie Predchodcu, i samého Ježiša. 

333 Od vtelenia po nanebovstúpenie, život vteleného Slova je obklopený 
klaňaním sa a posluhovaním anjelov. Keď Boh «uvádza prvorodeného 
na svet, hovorí: „Nech sa Mu klaňajú všetci Boží anjeli» (Hebr 1,6). Ich spev 
chvály pri Kristovom narodení neprestáva zaznievať v chválospeve 
Cirkvi: „Sláva Bohu...“ (Lk 2,14). Chránia Ježišovo detstvo, posluhujú mu na 
púšti, posilňujú ho v smrteľnej úzkosti, i keď by ho boli mohli zachrániť 
z rúk nepriateľov ako kedysi Izraela. Sú to anjeli, ktorí „evanjelizujú“ (Lk 

2,10), keď ohlasujú dobrú zvesť o vtelení a Kristovom vzkriesení. Budú 
pri Kristovom návrate, ktorý ohlasujú, aby posluhovali pri jeho súde. 
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Anjeli v živote Cirkvi 
334 Až do chvíle Kristovho návratu celý život Cirkvi prijíma dobrodenie z 

tajomnej a mocnej pomoci anjelov. (Sk 5,18,20; 6,26-29; 10,3-8; 12,6-11; 27,23-
25) 

335 Vo svojej liturgii sa Cirkev pripája k anjelom, aby sa klaňala trikrát 
svätému Bohu, prosí ich o pomoc (napr. v „Supplices Te rogamus...“ 
rímskeho Kánonu alebo v „In Paradisum deducant te angeli...“ z liturgie 
zomrelých alebo tiež v „Hymne cherubínov“ byzantskej liturgie a 
osobitne slávi pamiatku niektorých anjelov (sv. Michal, sv. Gabriel, sv. 
Rafael, strážni anjeli). 

336 Od detstva až po smrť ľudský život je obklopený ich ochranou a 
orodovaním. „Každý veriaci má po svojom boku anjela, ako ochrancu a 
pastiera, aby ho viedol k životu“. Už na tomto svete má kresťanský život 
účasť vo viere na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí, zjednotených v 
Bohu. 
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9 CIRKEV  
 

KATOLÍCKA CIRKEV JE PRAVÁ CIRKEV JEŽIŠA KRISTA 

 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev založil Bohočlovek Ježiš Kristus. 210 
 Kristus založil Cirkev s cieľom pokračovať v jeho diele vykúpenia po 

všetky časy.211  
 Kristus dal svojej Cirkvi hierarchické zriadenie.212 
 Moc udelená apoštolom prešla na biskupov.213 
 Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov a 

viditeľnou hlavou celej Cirkvi tým, že mu bezprostredne a osobne udelil 
primát jurisdikcie.214 

 Podľa Kristovho nariadenia Peter má mať nástupcov vo svojom primáte 
nad celou Cirkvou a po všetky časy.215 

 Nástupcami Petra v jeho primáte sú rímski biskupi.216 
 Pápež má plnú a najvyššiu jurisdikčnú moc nad celou Cirkvou nielen v 

otázkach viery a mravov, ale aj v cirkevnej disciplíne a správe Cirkvi.217 
 Pápež je neomylný, keď hovorí ex cathedra.218 
 Na základe Božieho práva majú biskupi riadnu moc spravovať svoju 

diecézu.219 
 Kristus založil Cirkev.220 
 Kristus je hlavou Cirkvi.221 
 Náš Vykupiteľ sám zachováva božskou mocou spoločnosť, ktorú založil, 

Cirkev. 222  
 Kristus je Božský Vykupiteľ svojho Tela, Cirkvi.223 
 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o viere a 

mravoch.224 
 Primárnym predmetom neomylnosti sú formálne zjavené pravdy 

kresťanského učenia týkajúce sa viery a mravov.225 

                                                           

210 L. Ott. Book 4, Part 2, § 2. The Foundation of the Church by Christ; D 1821 
211 L. Ott. Book 4, Part 2, § 3. The Purpose of the Church; D 1821 
212 L. Ott. Book 4, Part 2, § 4. 1. The Hierarchical Constitution of the Church; D 966 
213 L. Ott. Book 4, Part 2, § 4. 2. The Hierarchical Constitution of the Church; 
214 L. Ott. Book 4, Part 2, § 5. The Primacy of St. Peter; D 1823 
215 L. Ott. Book 4, Part 2, § 6. 1. The Primacy of Jurisdiction of the Pope; D 1825 
216 L. Ott. Book 4, Part 2, § 6. 2. The Primacy of Jurisdiction of the Pope; D 1825, D 466, D 694 
217 L. Ott. Book 4, Part 2, § 7. The Nature of the Papal Primacy; D 1831, D 1827 
218 L. Ott. Book 4, Part 2, § 8. Papal Teaching Primacy or Papal Infallibility; D 1839, D 466, D 694, D 1833-35 
219 L. Ott. Book 4, Part 2, § 9. The Bishops; D 1828 
220 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 1. Christ and the Church; D 1821, D 2145 
221 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 2. Christ and the Church; D 468, D 809 
222 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 3. Christ and the Church; 
223 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 4. Christ and the Church 
224 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 1. The Infallibility of the Church; D 1839 
225 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 2. The Infallibility of the Church; D 1839 
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 Spoločenstvo biskupov je neomylné, keď je buď zhromaždené na 
všeobecnom koncile alebo, keď rozptýlené po svete, navrhne učenie o 
viere a mravoch, ktoré majú veriť všetci veriaci.226 

 Cirkev založená Kristom je jedinečná a jediná.227 
 Cirkev založená Kristom je Svätá.228 
 Cirkev založená Kristom je katolícka.229 
 Cirkev založená Kristom je apoštolská.230 
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.231 
 Je dovolené a užitočné uctievať svätých v nebi a prosiť ich o orodovanie.232 
 Je dovolené a užitočné uctievať si relikvie svätých.233 
 Je dovolené a užitočné uctievať si obrazy svätých.234 
 Žijúci veriaci môžu svojimi modlitbami (suffrages) pomôcť dušiam v 

očistci.235   
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Cirkev je mystické telo Ježiša Krista. (Sentetia certa)236 
 Z dôvodu svojho cieľa a prostriedkov, ktoré na dosiahnutie tohoto cieľa 

používa, je Cirkev nadprirodzenou duchovnou spoločnosťou. (Sent. certa.) 
 Cirkev je dokonalá spoločnosť. (Sent. certa.) 
 Jednotliví biskupi dostávajú svoju pastoračnú moc priamo od pápeža. (Sent. 

Probabilior.) 
 Duch Svätý je Dušou Cirkvi. (Sent. communis.) 
 Cirkev je neomylná, čiže zostáva a zostane inštitúciou spásy založenou 

Kristom do konca sveta. (Sent. certa.) 
 Sekundárnym predmetom neomylnosti sú pravdy kresťanského učenia v 

otázke viery a mravov, ktoré nie sú formálne zjavené, ale sú úzko spojené 
s učením o Zjavení. (Sent. certa.) 

 Cirkev založená Kristom je vonkajším, viditeľným spoločenstvom. (Sent. 
certa.) 

                                                           

226 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 3. The Infallibility of the Church; D 960, D 1828, D 1821 
227 L. Ott. Book 4, Part 2, § 15. The Unity of the Church; D 86, D 1821 
228 L. Ott. Book 4, Part 2, § 16. The Sanctity of the Church; D 2, D 1794 
229 L. Ott. Book 4, Part 2, § 17. The Catholicity of the Church; D 6, D 86, D 1686 
230 L. Ott. Book 4, Part 2, § 18. The Apostolicity of the Church; D 86, D 14, D 1686 
231 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 

468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 1955, D 2286, D 2288 
232 L. Ott. Book 4, Part 2, § 23. 1. The Communion between the Faithful on Earth and the Saints in 
Heaven; D 986, D 984, D 998 
233 L. Ott. Book 4, Part 2, § 23. 2. The Communion between the Faithful on Earth and the Saints in 
Heaven; D 985, D 998, D 440, D 304 
234 L. Ott. Book 4, Part 2, § 23. 3. The Communion between the Faithful on Earth and the Saints in 
Heaven; D 302, D 986, D 998 
235 L. Ott. Book 4, Part 2, § 24. The Communion of the Faithful on earth and the Saints in Heaven with 

the Poor Souls in Purgatory; D 464, D 693 
236 L. Ott. Book 4, Part 2, § 1. The Concept Church; Kol. 1, 18, Kor. 12, 27, Rim. 12, 4 et seq.; Kol. 2, 19; 
Ef. 4, 15 et seq.; Ef. 5, 23. 



 

108 CIRKEV 

 Nielen tí členovia, ktorí sú svätí, ale aj hriešnici patria do Cirkvi. (Sent. certa.) 
 Členovia Cirkvi sú tí, ktorí platne prijali sviatosť krstu a nie sú oddelení od 

jednoty vyznania viery a od jednoty zákonitého spoločenstva Cirkvi. (Sent. 
certa.) 

 Členovia Božieho kráľovstva na zemi a na druhom svete posvätení 
Kristovou milosťou vykúpenia sú navzájom zjednotení spoločným 
nadprirodzeným životom s Hlavou Cirkvi. (Sent. certa.) 

 Príhovornou modlitbou môžu veriaci získavať Božie dary jeden pre 
druhého. (Sent certa.) 

 Dobrými skutkami, konanými v stave milosti, si môžu veriaci na zemi 
zaslúžiť Božie dary de congruo. (Sent. Probabilis.) 

 Veriaci na zemi môžu svojimi dobrými skutkami, konanými v stave milosti, 
priniesť zmierenie jeden pre druhého. (Sent. Cert.) 

 Svätí v nebi môžu taktiež pomáhať dušiam v očistci svojim orodovaním. 
(Sent. communis.) 

 Duše v očistci môžu orodovať za iných členov Mystického Tela. (Sent. 
Probabilis.) 

 Príhovorné modlitby (Suffrages) nie sú užitočné pre odsúdených v pekle, 
keďže nepatria do Mystického Tela Kristovho. (Sent. communis.) 

 

 

 

A JA TI HOVORÍM: TY SI PETER A NA TEJTO SKALE 

POSTAVÍM SVOJU CIRKEV  

A PEKELNÉ BRÁNY JU NEPREMÔŽU. 
 (Mt. 16, 18) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

ŠTVRTÝ LATERÁNSKY KONCIL (r. 1215) 
 (...) Je iba jedna všeobecná Cirkev veriacich. Mimo nej nebude vôbec nikto 

zachránený. V nej je Ježiš Kristus kňazom a obetou súčasne. Jeho telo a krv 
sa opravdivo nachádza vo Sviatosti Oltárnej pod podobami chleba a vína, 
po premenení Božou mocou chleba na telo a vína na krv, aby sme my 
dostali z jeho, čo on prijal z nášho na zavŕšenie tajomnej jednoty. (N 375) 

 

PÁPEŽ BONIFÁC VIII. BULLA UNAM SANCTAM (r. 1302) 
 Viera nás núti prijať a pridržiavať sa toho, že je len jedna svätá a 

apoštolská Cirkev. A pevne v ňu veríme a úprimne vyznávame, že mimo 
Cirkvi niet spásy a ani odpustenia hriechov. (...) Predstavuje jedno 
tajomné telo, ktorého hlavou je Kristus, hlavou Krista je však Boh. V nej 
je len jeden Pán, jedna viera, jeden krst (Ef 4, 5). (N 376) 

 Vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a oznamujeme každému ľudskému 
stvoreniu, že pre potrebu spásy je nevyhnutné, aby sa úplne podriadil 
Rímskemu pápežovi.  (D 469) 
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KOSTNICKÝ KONCIL, 5. ZASADNUTIE (1415) 
DEKRÉT SACROSANCTA 

 Synoda vyhlasuje po prvé: Ako v Duchu Svätom právoplatne 
zhromaždená, utvárajúca všeobecný koncil a reprezentujúca katolícku 
Cirkev má svoju moc bezprostredne od Krista. Musí ju každý, nech by bol 
akéhokoľvek stavu alebo akejkoľvek hodnosti, a to aj pápežskej, poslúchať 
vo všetkom, čo sa týka viery, prekonania uvedenej schizmy a reformy 
Cirkvi v hlave a v údoch. Takisto vyhlasuje: Každý, nech by bol 
akéhokoľvek stavu alebo akejkoľvek hodnosti, a to aj pápežskej, kto by 
tvrdošijne odopieral poslušnosť rozkazom, záverom, nariadeniam a 
predpisom tejto svätej synody a akéhokoľvek iného právoplatne 
zhromaždeného všeobecného koncilu ohľadom povedaného vyššie a vo 
všetkom, čo sa v súvislosti s tým stalo a malo stať, má byť, ak sa 
nespamätá, podrobený primeraným trestom a náležité potrestaný, 
použijúc, ak by to bolo potrebné, aj iné právne prostriedky. (N 433) 

 
PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE (1870) 

PRVÁ DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O KATOLÍCKEJ 
CIRKVI (r.1870) 

 Aby večný pastier a biskup našich duší dal spásnemu vykupiteľskému 
dielu trvalý stav, rozhodol sa, že vybuduje svätú Cirkev, do ktorej by 
všetci veriaci boli zahrnutí putom jednej viery a jednej lásky akoby do 
domu živého Boha. Preto pred svojím oslávením prosil Otca nielen za 
apoštolov, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria: aby všetci boli jedno, 
ako aj Syn a Otec sú jedno (Jn 17, 20). A ak teda apoštolov, ktorých si 
vyvolil zo sveta, poslal tak, ako aj jeho poslal Otec (Jn 20,21), takisto chcel, 
aby v jeho Cirkvi boli pastieri a učitelia až do skončenia sveta (Mt 28, 20). 
Aby však sám episkopát bol jednotný a nerozdelený a aby celé 
množstvo veriacich bolo skrze kňazov, navzájom spojených, 
zachované v jednote viery a spoločenstva, preto postavil na čelo 
ostatných apoštolov Petra a ustanovil v ňom večne trvajúci princíp a 
viditeľný základ tejto dvojnásobnej jednoty (viery a spoločenstva). Na 
jeho stálosti mal byť vybudovaný večný chrám a vysoká, až k nebesiam 
čnejúca Cirkev sa mala týčiť v sile tejto viery. (N 436) 

 A pretože brány pekelné útočia zo všetkých strán zo dňa na deň s 
väčšou nenávisťou proti základu Cirkvi, ktorý položil Boh, aby ju - keby 
to bolo možné - vyvrátili, považujeme za nevyhnutné, aby sme so 
schválením posvätného koncilu na ochranu katolíckeho stáda, jeho 
neporušenosti a vzrastu predložili učenie o ustanovení, neprestajnom 
trvaní a povahe posvätného apoštolského primátu, na ktorom spočíva 
sila a pevnosť celej Cirkvi, všetkým veriacim ako pravdu viery, ktorej 
sa majú držať, podľa starobylej a nemeniteľnej viery celej Cirkvi, a aby 
sme protikladné bludy, pre Pánovo stádo také zhubné, zavrhli a 
odsúdili. (N 437) 
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UČENIE CIRKVI 

PRÍSAHA PROTI MODERNIZMU PREDPÍSANÁ PÁPEŽOM PIOM X. (r. 1910): 

 Pevne verím, že Cirkev, strážkyňa a učiteľka zjaveného slova, bola 
založená samým pravým a historickým Kristom počas jeho 
pozemského života bezprostredne a priamo, a že bola vybudovaná na 
Petrovi, prvom z apoštolskej hierarchie, a na nepretržitom rade jeho 
nástupcov. (N 63) 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
 

Slovom Cirkev sa v Písme svätom označuje kresťanská pospolitosť 
a spoločenstvo veriacich, ktorí sú povolaní k svetlu pravdy a k poznaniu 
Boha skrze vieru, aby zavrhnúc tmu nevedomosti a bludov, sa nábožne a 
sväto klaňali pravému a živému Bohu a jemu z celého srdca slúžili. Aby sme 
to zhrnuli jednou vetou: „Cirkev“ ako hovorí svätý Augustín 237 : „je ľud 
pravoverný, rozptýlený po celom svete“.  

Na označenie kresťanského spoločenstva sa okrem toho používa veľa 
iných mien, ktoré sú plné tajomstiev. Apoštol ho nazýva aj domom a budovou 
Božou, keď Timotejovi hovorí238: „Ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš 
počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy“. 
Cirkev sa nazýva domom, preto lebo je ako jedna rodina, ktorú riadi jeden 
otec rodiny a v ktorej sa nachádzajú všetky duchovné hodnoty spoločenstva. 
Nazýva sa aj stádom239 oviec Kristových, ovčincom Kristovým, pre ktorý je 
on dverami a pastierom. Nazýva sa aj nevestou Kristovou: „Zasnúbil som vás 
jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu“, hovorí 
Apoštol240 Korinťanom; a Efezanom241: „Muži milujte vaše manželky, ako aj 
Kristus miloval Cirkev“; a o manželstve hovorí242: „Toto tajomstvo je veľké; 
ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“. 

Nakoniec sa Cirkev nazýva „telom Kristovým“ ako to vidíme z listov 
Efezanom243 a Kolosanom244. A tieto mená majú každé jedno v sebe preveľkú 
moc k povzbudeniu veriacich, aby dokázali byť hodnými nekonečného 
milosrdenstva a dobra Boha, ktorý si ich vybral za Boží ľud.  

                                                           

237 na žalm 149. 
238 1. Tim. 3. 15. 
239 Jn. 10. 1. 
240 2. Kor. 11. 2. 
241 Efez. 5. 25. 
242 Efez. 5. 32. 
243 Efez. 1. 23. 
244 Kol. 1. 18, 24. 



 

 

111 

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
 

 Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a 
biskupovi svojich duší. (1 Pt 2, 25)   

Pravá Cirkev je tá, v ktorej sa nachádza nástupca sv. Petra. Pravá Cirkev 
je jedna, t.j. má na všetkých miestach a po všetky časy to isté učenie, tie isté 
prostriedky milosti a vždy len jednu hlavu. Pravda môže byť len jedna; preto 
sa učenie Cirkvi nesmie meniť. Nech nikto nevraví, že pevné pridŕžanie sa 
náuk a ustanovizní jestvujúcich od dávna je nedostatok pokroku. Či by to bol 
pokrok, keby niekto opustil pravdu a namiesto toho prijal novotu, nejaký 
blud? Či na pravde, že 2+2 sú 4, možno niečo meniť? Nie, pravda sa nedá 
meniť! Pravá Cirkev je tá, ktorú svetáci najviac prenasledujú a ktorú Boh 
zázrakmi oslavuje. 

Kristus svojim učeníkom často tieto prenasledovania predpovedal; 
povedal napr.: 

 Služobník nie je väčší od pána svojho. Keď mňa prenasledovali, i vás 
budú prenasledovať. (Jn 45, 20)  

Kristus im oznámil, že pred kráľov a miestodržiteľov budú vedení a nimi 
budú ťahaní  na zodpovednosť:  
 A pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov (Mt. 10, 18) 
 Prichádza hodina, že každý, kto vás zabije, bude sa domnievať, že tým 

Bohu slúži. (Jn 16, 2)  
 Po tomto prenasledovaní mali spoznať, že sú príjemní Bohu. (Jn 15, 19)  
A naozaj kat. Cirkev nikdy nie je bez prenasledovania. Katolícka Cirkev je 

nezničiteľná, t.j. až do konca sveta bude pápež, budú biskupi, kňazi a kat. 
kresťania, bude sa hlásať učenie Kristovo; lebo Kristus hovorí:  
 A pekelné brány ju nepremôžu. (Mt. 16, 18);  
 Nebo a zem pominú, ale slová moje nepominú. (Lk. 21, 33) 
Kto sa podujme bojovať s Cirkvou, nemôže zvíťaziť; lebo Boh, ktorý ju 

zachováva, je mocnejší nad všetkých. (Sv. Zl.) Boj s Bohom možno začať, ale nie 
vydržať.  

Pravá Cirkev je tá, v ktorej sa nachádza nástupca sv. Petra. Cirkev spočíva 
na skale; táto skala je Peter. Lebo Kristus povedal Petrovi:  
 Ty si Peter a na tejto skale vystavím svoju Cirkev. (Mt. 16, 18)  
 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude 

zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 16, 
19) 

Pri kázni, ktorá predchádzala zázračnému uloveniu rýb, bol Kristus v 
lodičke, ktorá patrila Petrovi.  
 Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi (Lk. 5, 3)  
Nástupca sv. Petra je len v katolíckej Cirkvi. 
 Kde je Peter, tam je Cirkev. (Sv. Amb.)  
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KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ A APOŠTOLSKÁ. 
811 “Toto je jediná Kristova Cirkev, ktorú vo Vyznaní viery verejne uznávame 

ako jednu, svätú, katolícku a apoštolskú“. Tieto štyri charakteristické 
znaky, navzájom neoddeliteľne prepojené poukazujú na podstatné črty 
Cirkvi a jej poslania. Cirkev ich nemá sama od seba; to Kristus skrze 
Ducha Svätého dáva svojej Cirkvi, že je jedna, svätá, katolícka a 
apoštolská a On ju tiež vyzýva, aby uskutočňovala každú z týchto 
vlastností. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 204   § 1. Veriaci sú tí, ktorí ako krstom včlenení do Kristovho tela sú 
ustanovení za Boží ľud, a tým, že sa svojím spôsobom stali účastní 
na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej úlohe, sú podľa 
svojho vlastného postavenia povolaní uskutočňovať poslanie, 
ktoré Boh zveril Cirkvi, aby ho plnila vo svete.  
§ 2. Táto Cirkev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako 
spoločnosť, jestvuje v katolíckej Cirkvi, spravovanej nástupcom 
Petra a biskupmi v spoločenstve s ním.  

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom.  

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

Kán. 1364  § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného.  
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9.1 POSLANIE CIRKVI 
 

DOGMA (De fide): 
 Kristus založil Cirkev s cieľom pokračovať v jeho diele vykúpenia po 

všetky časy.245  
 

 

 

 

„CHOĎTE DO CELÉHO SVETA A HLÁSAJTE EVANJELIUM 

VŠETKÉMU STVORENIU.  
(Mk 16, 15) 

 
Jn 17, 18 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.  
Jn 10, 10 Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.  
Lk 19, 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.  
Mt 28, 19-20 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i 

Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som 
vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“  

 

UČENIE CIRKVI 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 4. ZASADNUTIE (1870). PRVÁ DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O KATOLÍCKEJ CIRKVI (r.1870) 

 Aby večný pastier a biskup našich duší dal spásnemu vykupiteľskému 
dielu trvalý stav, rozhodol sa, že vybuduje svätú Cirkev, do ktorej by 
všetci veriaci boli zahrnutí putom jednej viery a jednej lásky akoby do 
domu živého Boha. (N 436) 

 
ENCYKLIKA PÁPEŽA PIA XII. HUMANI GENERIS (1950) 
 Boh dal totiž svojej Cirkvi spolu s uvedenými posvätnými prameňmi 

živé magistérium, aby ono aj to, čo sa v depozite viery nachádza iba 
nejasne a akoby implicitne, vysvetlilo a objasnilo a zdôraznilo. Toto 
depozitum viery božský Vykupiteľ nezveril ani jednotlivým veriacim, 
ani samým teológom, aby ho autenticky vysvetľovali, ale jedine 
magistériu Cirkvi. 

 
PÁPEŽ PIUS IX. LIST ARCIBISKUPOVI V MNÍCHOVE-FREISINGU (r. 1862) 
Cirkev ako ochrankyňa zjavenej pravdy 

Cirkev má mocou svojho božského založenia povinnosť čo 
najsvedomitejšie zachovať nedotknutý a dokonalý poklad božskej viery a s 

                                                           

245 L. Ott. Book 4, Part 2, § 3. The Purpose of the Church; D 1821 
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čo najväčšou horlivosťou vytrvalo bdieť nad spásou duší. Preto s úzkostlivou 
starostlivosťou musí odstraňovať a vylučovať všetko, čo je proti viere, alebo 
čo by spáse duší mohlo akokoľvek škodiť. Preto Cirkvi prináleží z moci, ktorú 
jej zveril jej božský Zakladateľ, nielen právo, ale najmä povinnosť akékoľvek 
bludy nielen netrpieť, ale ich skôr zakazovať a odsudzovať, keď to vyžaduje 
nedotknuteľnosť viery a spása duší. (N 382) 
 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
1. Katolícka Cirkev je viditeľná, Kristom založená spoločnosť, v ktorej sa 

ľudia vychovávajú pre nebo. 
Katolícka Cirkev, t.j. Cirkev všeobecná alebo svetová, je Kristom založená na 
to, aby po jeho nanebovstúpení pokračovala v jeho diele, totiž vychovávala 
ľudí pre nebo. Cirkev je teda spoločnosť podobná škole. Ako škola má za účel, 
vychovávať ľudí ako dokonalých občanov štátu, tak Cirkev má za účel, 
vychovávať ľudí ako dokonalých občanov neba.  

Cirkev sa právom nazýva ≪matkou kresťanov≫, lebo ľuďom skrze krst sv. 
dáva pravý život duše, a práve tak vychováva kresťanov, ako matka svoje 
deti.  

Cirkev je i naša matka, lebo má nás vychovávať. Keď otec odchádza, 
zanechá dietkam matku a odovzdá jej svoju moc. Práve tak to urobil Kristus, 
keď opúšťal zem; ľuďom zanechal svoju Cirkev ako matku a odovzdal jej 
úplnú svoju moc.  
 Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. (Ján 20, 21)  
Boha máme milovať ako Otca, Cirkev však ako svoju matku. (Sv. Aug.) 

 
2. Cirkev vychováva ľudí pre nebo tým, že koná trojnásobný úrad zverený 

jej Kristom: úrad učiteľský, úrad kňazský a úrad pastiersky. 
Cirkev teda hlása Kristovo učenie, udeľuje prostriedky milosti ustanovené 

Kristom a spravuje spoluúdy Cirkvi.    
Hlásanie učenia sa deje skrze kázeň; vysluhovanie prostriedkov milosti 

skrze obetu sv. omše, udeľovanie sviatostí, skrze žehnania a sväteniny, skrze 
udržiavanie modlitebných pobožností; spravovanie skrze dávanie príkazov 
(pomysli napr. na 5 cirkevných prikázaní) a zákazov (Cirkev zakazuje napr. 
čítanie niektorých kníh, čo ohrozujú duševné spasenie), skrze uloženie 
trestov za veľké priestupky (napr. vyobcovanie, t.j. vylúčenie z Cirkvi) atď. 
Tento trojnásobný úrad vykonával najprv Kristus a potom ho preniesol na 
apoštolov a ich nástupcov. 
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9.2 CIRKEV A JEJ ZRIADENIE 
 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev založil Bohočlovek Ježiš Kristus. 246 
 Kristus dal svojej Cirkvi hierarchické zriadenie.247 
 Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov a 

viditeľnou hlavou celej Cirkvi tým, že mu bezprostredne a osobne udelil 
primát jurisdikcie.248 

 Podľa Kristovho nariadenia Peter má mať nástupcov vo svojom primáte 
nad celou Cirkvou a po všetky časy.249 

 Nástupcami Petra v jeho primáte sú rímski biskupi.250 
 Moc udelená apoštolom prešla na biskupov.251 

 

 

 

 
VŠETKO MU POLOŽIL POD NOHY A JEHO USTANOVIL  

NAD VŠETKÝM ZA HLAVU CIRKVI. 
(Ef. 1, 22) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE GRÉKOV (1439) 

 Definujeme, že svätá Apoštolská stolica a rímsky veľkňaz vlastnia primát 
nad celým zemským okruhom a že rímsky veľkňaz je nástupcom svätého 
Petra, prvého spomedzi apoštolov, a prvým Kristovým zástupcom, a že je 
hlavou celej Cirkvi a otcom a učiteľom všetkých kresťanov; že jemu bola 
vo svätom Petrovi odovzdaná naším Pánom Ježišom Kristom plná moc 
pásť, riadiť a spravovať všeobecnú Cirkev, ako to obsahujú akty 
všeobecných koncilov a posvätné kánony. (N 434) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 23. ZASADNUTIE (1563). UČENIE O SVIATOSTI 
POSVÄTNÉHO RÁDU 

4. hlava: Cirkevná hierarchia a vysviacka 

Preto svätý koncil vyhlasuje, že okrem ostatných cirkevných stupňov 
do tohto hierarchického poriadku patria predovšetkým biskupi , ktorí v 
službe nastúpili po apoštoloch, a podľa slov toho istého apoštola (Sk 20,28) boli 

                                                           

246 L. Ott. Book 4, Part 2, § 2. The Foundation of the Church by Christ; D 1821 
247 L. Ott. Book 4, Part 2, § 4. 1. The Hierarchical Constitution of the Church; D 966 
248 L. Ott. Book 4, Part 2, § 5. The Primacy of St. Peter; D 1823 
249 L. Ott. Book 4, Part 2, § 6. 1. The Primacy of Jurisdiction of the Pope; D 1825 
250 L. Ott. Book 4, Part 2, § 6. 2. The Primacy of Jurisdiction of the Pope; D 1825, D 466, D 694 
251 L. Ott. Book 4, Part 2, § 4. 2. The Hierarchical Constitution of the Church; 
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Duchom Svätým ustanovení za biskupov, aby riadili Božiu Cirkev, aby boli na 
čele kňazov, aby udeľovali sviatosť birmovania, vysviacali služobníkov Cirkvi 
a mali iné moci, ktorých výkon iné nižšie stupne nemajú. (N 711) 

 

KÁNONY O SVIATOSTI POSVÄTNÉHO RÁDU  

6. Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi niet hierarchie, ustanovenej Božím 
nariadením, ktorá pozostáva z biskupov, presbyterov a služobníkov, nech 
je exkomunikovaný. (N 718) 

8. Kto hovorí, že biskupi, ktorí dostali svoju službu mocou rímskeho 
veľkňaza, nie sú zákonnými a pravými biskupmi, ale výplodom ľudí, nech 
je exkomunikovaný. (N 720) 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Cirkev je viditeľná. Lebo má viditeľných predstavených, viditeľný znak, 

ktorým sa do Cirkvi prijíma (krst), a viditeľné vyznanie viery. Preto ju Kristus 
porovnáva s viditeľnými predmetmi: s mestom na hore, so svetlom na 
svietniku; nazýva sa i telom domom Božím, 
 Ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, 

ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.  (1. Tim 3, 15) 
svätým mestom 
 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto 

Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha (Zjav. 21, 10). 
Kristus je hlavou Cirkvi a Cirkev telom jeho.  
 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu 

Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo 
všetkom. (Ef 1, 22-23) 

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

 
Cirkev - založená od Ježiša Krista 
763 Synovi prináleží v plnosti časov uskutočniť plán spásy svojho Otca; to je 

motívom Jeho „misie“. „Pán Ježiš položil základy svojej Cirkvi 
ohlasovaním blahozvesti, čiže príchodu Božieho kráľovstva, od vekov 
prisľúbeného v Písme.“ „Kristus, aby splnil Otcovu vôľu, založil 
kráľovstvo nebeské na zemi... Cirkev je Kristovo kráľovstvo, už teraz 
tajomne prítomné.“ 
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9.3 SPOLOČENSTVO CIRKVI 
 

Náuka o tajomnom Tele Kristovom 
 

DOGMA (De fide): 
 Kristus je hlavou Cirkvi.252 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Milosť posväcujúca vyviera z Krista, hlavy, na členov Jeho mystického 
tela. (Sent. communis.) 

 

 

 

 

„MÁM AJ INÉ OVCE, KTORÉ NIE SÚ Z TOHTO OVČINCA.  

AJ TIE MUSÍM PRIVIESŤ A BUDÚ POČUŤ MÔJ HLAS;  

A BUDE JEDNO STÁDO A JEDEN PASTIER.“  
(Jn 10,16) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI  

PÁPEŽ BONIFÁC VIII. BULLA UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Viera nás núti prijať a pridržiavať sa toho, že je len jedna svätá a 
apoštolská Cirkev... Predstavuje jedno tajomné telo, ktorého hlavou je 
Kristus, hlavou Krista je však Boh. V nej je len jeden Pán, jedna viera, jeden 
krst (Ef 4, 5). (N 376) 

 
 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870) DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA DEI FILIUS O KATOLÍCKEJ VIERE 

 Nikto nemá veriť, že údy Cirkvi sú pospájané iba vnútornými a skrytými 
zväzkami, že teda Cirkev je iba skryté a úplne neviditeľné spoločenstvo, 
lebo večná Božia múdrosť a sila chcela, aby duchovným a neviditeľným 
spojivám, ktorými sa veriaci skrze Ducha Svätého pripájajú k najvyššej 
a neviditeľnej Hlave Cirkvi, zodpovedali aj vonkajšie a viditeľné spojivá. 
Boh chcel, aby toto duchovné a nadprirodzené spoločenstvo 
vystupovalo aj navonok a bolo všeobecne viditeľné. Z toho vyplýva 
viditeľné magistérium, ktoré verejne predkladá, čo treba veriť vnútorne 
a vyznávať navonok. (N 389) 

 
 
 

                                                           

252 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 2. Christ and the Church; D 468, D 809 
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UČENIE CIRKVI  

PÁPEŽ PIUS XII. MYSTICI CORPORIS - O TAJOMNOM TELE KRISTOVOM. 
(1943) 

CIRKEV JE TAJOMNÝM TELOM KRISTOVÝM. 

 Ak chceme vysvetliť podstatu tejto ozajstnej Kristovej Cirkvi, ktorou je 
svätá, katolícka, apoštolská a rímska Cirkev, nenájdeme nič vznešenejšie, 
väčšie a božskejšie nad výraz, ktorým je označená ako „tajomné telo Ježiša 
Krista.“ Toto označenie vyplýva a priam vyrastá z učenia Svätého písma 
a svätých Otcov. Sväté knihy často hlásajú, že Cirkev je telo. „Kristus," 
tak hovorí Apoštol, „je hlavou tela, Cirkvi“ (Kol 1, 18). No ak je Cirkev 
telom, je potrebné, aby toto  telo - podľa slov svätého Pavla - bolo jedno 
a nerozdelené: „mnohí sme jedno telo v Kristovi“ (Rim 12, 5). Ale musí byť 
nielen jedno a nerozdelené, lež aj čímsi hmatateľným a viditeľným, ako 
tvrdí náš predchodca blahej pamäti Lev XIII. vo svojej encyklike Satis 
cognitum: „Pretože Cirkev je telom, je viditeľná.“ Preto je ďaleko od 
Božej pravdy ten, čo si Cirkev predstavuje lak, že ju nemožno ani 
dosiahnuť, ani vidieť, takže je, ako hovoria, iba čímsi „duchovným", čo 
mnohé kresťanské spoločnosti, hoci sa navzájom odlišujú vierou, medzi 
sebou spája neviditeľným putom. (N 402) 

Stvorená a „ nestvorená milosť“  

 Vieme veľmi dobre, že pri chápaní a vysvetľovaní tohto tajomného učenia 
o našom spojení s božským Spasiteľom a osobitne o prebývaní Ducha 
Svätého v dušiach sa vyskytuje mnoho ťažkostí, ktoré toto tajomné 
učenie — pre slabosť mysle hľadajúcich — zahaľujú akosi do hmly... Len 
to je potrebné, aby bádateľov sprevádzala láska a povinná úcta k Cirkvi. 
Nerobíme teda výčitky tým, ktorí hľadajú rozličné cesty a spôsoby, aby 
prenikli až k vznešenému tajomstvu nášho podivného spojenia s Kristom 
a aby nám to tajomstvo podľa možnosti osvetlili. Ak sa nechcú odkloniť 
od pravej náuky a správneho učenia Cirkvi, nech všetci rozhodne 
odmietnu taký spôsob tajomného spojenia, podľa ktorého by veriaci 
akýmkoľvek spôsobom natoľko prevýšili poriadok stvorených vecí a 
splývali s božstvom, že by sa čo len jedna vlastnosť večného Boha mohla 
privlastniť aj im v plnej miere. Okrem toho treba pevne a neochvejne 
veriť, že v týchto veciach je všetko spoločné v Najsvätejšej Trojici, keďže 
sa to vzťahuje na Boha ako najvyššiu účinnú príčinu všetkého. (N 889) 

 Nikto zaiste nemôže zaprieť, že Duch svätý Ježiša Krista je jediný prameň, 
z ktorého nadprirodzená sila vteká do Cirkvi a jej údov. Veď milosť a 
slávu dáva Pán, hovoril žalmista. Aby ľudia stále vytrvali v dielach 
svätosti, aby v milosti a v čnosti rezko napredovali, aby sa prebíjali na 
vrchol kresťanskej dokonalosti a aj ostatných k tomu povzbudzovali, to 
nepôsobí Duch svätý sám, lež vyžaduje k tomu aj vytrvalú a horlivú 
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spoluprácu so strany ľudí. Svätý Ambróz hovorí: „Božie dobrodenia 
nedostanú spiaci, ale bedliaci." ...Jednotlivé údy majú slobodnú vôľu, 
svedomie a zdravý rozum. A tak práve svätý Pavol, ktorý na jednom 
mieste povedal: „Nuž, žijem, lež nie ja, ale žije vo mne Kristus" (Gal. 2, 20), 
„Milosťou božou som, čo som, a milosť jeho nebola vo mne márna, ale 
hojnejšie som pracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť božia so mnou.“ 
(1 Kor 15, 10) 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Všetci kresťania dovedna tvoria telo Krista; každý kresťan je údom tohto 

tela.  
 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. (1. Kor. 12, 27)  
Kristus Cirkev prirovnáva k ovčincu, kde on ako dobrý pastier chce 

zhromaždiť všetky ovečky svoje. (Jn 10)  Cirkev vychováva ľudí pre nebo tým, 
že koná trojnásobný úrad od Krista sebe zverený: úrad učiteľský, úrad 
kňazský a úrad pastiersky. Tento trojnásobný úrad preniesol Kristus na 
apoštolov. Odovzdal im úrad učiteľský: lebo pri svojom nanebovstúpení 
uložil im, aby učili všetky národy.  
 Preto choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i 

Ducha Svätého a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. 
(Mt. 28, 18 a d.) 

Odovzdal im úrad kňazský: pri poslednej večeri im dal moc konať obetu 
omše sv.  
 Toto robte na moju pamiatku. (Lk. 22, 19)  
Po zmŕtvychvstaní sa im zjavil v sieni a dal im moc odpúšťať hriechy  
 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 

zadržané. (Jn 20, 23);  
pri nanebovstúpení im dal moc krstiť.  
 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha 

Svätého. (Mt. 28, 19)  
Odovzdal im úrad pastiersky: dal im moc karhať  
 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel 

poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. (Mt. 18, 17)  
a moc zväzovať i rozväzovať, t.j. moc dávať a rušiť zákony.  
 Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude 

rozviazané v nebi. (Mt 18, 18) 
Kristus zvyčajne hovorí k apoštolom tak, že hneď je možné spoznať, že 

mieni i nástupcov apoštolov. Tak ich pri svojom nanebovstúpení poslal ku 
všetkým národom a povedal:  
 Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt. 28, 20)  
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Katolícka Cirkev pozostáva z vyučujúcej a počúvajúcej Cirkvi. K 
vyučujúcej Cirkvi patria: jej hlava pápež, biskupi a v istej miere i kňazi; k 
počúvajúcej kat. kresťania.  
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 205 V plnom spoločenstve katolíckej cirkvi tu na zemi sú tí pokrstení, 
ktorí sa v jej viditeľnom organizme spájajú s Kristom, a to 
zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného riadenia.  

 

9.4 UČITEĽSKÝ ÚRAD CIRKVI  
 

DOGMA (De fide): 
 Moc udelená apoštolom prešla na biskupov.253 

 

 
 

 

„CHOĎTE TEDA, UČTE VŠETKY NÁRODY. A NAUČTE ICH 

ZACHOVÁVAŤ VŠETKO, ČO SOM VÁM PRIKÁZAL“  
(Mt. 28, 19-20)  

 

„MÁM AJ INÉ OVCE, KTORÉ NIE SÚ Z TOHTO OVČINCA. AJ 

TIE MUSÍM PRIVIESŤ A BUDÚ POČUŤ MÔJ HLAS; A BUDE 

JEDNO STÁDO A JEDEN PASTIER.“  
(Jn 10,16) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE 

KOSTNICKÝ KONCIL, 5. ZASADNUTIE (1415). DEKRÉT SACROSANCTA.  

 Synoda vyhlasuje po prvé: Ako v Duchu Svätom právoplatne 
zhromaždená, utvárajúca všeobecný koncil a reprezentujúca katolícku 
Cirkev má svoju moc bezprostredne od Krista. Musí ju každý, nech by 
bol akéhokoľvek stavu alebo akejkoľvek hodnosti, a to aj pápežskej, 
poslúchať vo všetkom, čo sa týka viery, prekonania uvedenej schizmy a 
reformy Cirkvi v hlave a v údoch. Takisto vyhlasuje: Každý, nech by bol 
akéhokoľvek stavu alebo akejkoľvek hodnosti, a to aj pápežskej, kto by 
tvrdošijne odopieral poslušnosť rozkazom, záverom, nariadeniam a 
predpisom tejto svätej synody a akéhokoľvek iného právoplatne 
zhromaždeného všeobecného koncilu ohľadom povedaného vyššie a 
vo všetkom, čo sa v súvislosti s tým stalo a malo stať, má byť, ak sa 
nespamätá, podrobený primeraným trestom a náležité potrestaný, 
použijúc, ak by to bolo potrebné, aj iné právne prostriedky. (N 433) 

 
 

                                                           

253 L. Ott. Book 4, Part 2, § 4. 2. The Hierarchical Constitution of the Church; 
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PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE (1870) 

PRVÁ DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O KATOLÍCKEJ 
CIRKVI (r.1870) 

 Aby večný pastier a biskup našich duší dal spásnemu vykupiteľskému 
dielu trvalý stav, rozhodol sa, že vybuduje svätú Cirkev, do ktorej by 
všetci veriaci boli zahrnutí putom jednej viery a jednej lásky akoby do 
domu živého Boha. Preto pred svojím oslávením prosil Otca nielen za 
apoštolov, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria: aby všetci boli jedno, 
ako aj Syn a Otec sú jedno (Jn 17, 20). A ak teda apoštolov, ktorých si 
vyvolil zo sveta, poslal tak, ako aj jeho poslal Otec (Jn 20,21), takisto chcel, 
aby v jeho Cirkvi boli pastieri a učitelia až do skončenia sveta (Mt 28, 20). 
Aby však sám episkopát bol jednotný a nerozdelený a aby celé 
množstvo veriacich bolo skrze kňazov, navzájom spojených, 
zachované v jednote viery a spoločenstva, preto postavil na čelo 
ostatných apoštolov Petra a ustanovil v ňom večne trvajúci princíp a 
viditeľný základ tejto dvojnásobnej jednoty (viery a spoločenstva). Na 
jeho stálosti mal byť vybudovaný večný chrám a vysoká, až k nebesiam 
čnejúca Cirkev sa mala týčiť v sile tejto viery. (N 436) 

 A pretože brány pekelné útočia zo všetkých strán zo dňa na deň s 
väčšou nenávisťou proti základu Cirkvi, ktorý položil Boh, aby ju - keby 
to bolo možné - vyvrátili, považujeme za nevyhnutné, aby sme so 
schválením posvätného koncilu na ochranu katolíckeho stáda, jeho 
neporušenosti a vzrastu predložili učenie o ustanovení, neprestajnom 
trvaní a povahe posvätného apoštolského primátu, na ktorom spočíva 
sila a pevnosť celej Cirkvi, všetkým veriacim ako pravdu viery, ktorej 
sa majú držať, podľa starobylej a nemeniteľnej viery celej Cirkvi, a aby 
sme protikladné bludy, pre Pánovo stádo také zhubné, zavrhli a 
odsúdili. (N 437) 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Zvestovanie zjavenia  

Pravdy Bohom ľuďom zjavené hlása katolícka Cirkev na príkaz Boží 
všetkým národom sveta a síce živým slovom, t.j. kázňou. Príkaz, hlásať 
pravdy Bohom zjavené všetkým národom sveta, dostali predstavení Cirkvi 
od Krista Pána pred jeho nanebovstúpením. Lebo vtedy povedal Kristus sv. 
apoštolom:  
 Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Preto choďte a učte všetky 

národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a hľa, ja som s 
vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt. 28, 18 a d.)  
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Katolícka Cirkev, t.j. Cirkev všeobecná alebo svetová, je Kristom založená 
na to, aby po jeho nanebovstúpení pokračovala v jeho diele, totiž vychovávala 
ľudí pre nebo. 

Preto si apoštoli a ich nástupcovia od žiadnej svetskej vrchnosti nedali 
zakázať hlásanie evanjelia. Keď napr. vysoká rada zakázala apoštolom 
kázanie, Peter priamo dosvedčil:  
 Musíme viac poslúchať Boha, než ľudí. (Sk. 5, 29) 
Lebo Cirkev musí hlásať zjavené pravdy všetkým národom sveta. Preto 

pápeži ustavične posielajú misionárov k pohanom, vydávajú pápežské 
obežníky celému kresťanskému ľudu; biskupi píšu pastierske listy 
príslušníkom svojich biskupstiev, posielajú k ním kňazov; títo zas vo farských 
kostoloch kážu každú nedeľu a sviatok, a aj v školách učia náboženstvo.  
Učiteľské úradné rozhodnutia bývali od najdávnejších čias v najväčšej 
vážnosti. Keď Rímska stolica zavrhla pelagianov blud (416), vtedy sv. 
Augustín zvolal: „Rím prehovoril, vec je skončená!“ 
 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však 

pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. (Lk 10, 16) 
 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu 

alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. (Mt 10, 14) 
 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel 

poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. (Mt 18: 17) 
S najvyššou učiteľskou mocou Cirkvi je podľa božského nariadenia 

spojená najvyššia pomoc Ducha Sv., teda neomylnosť v učiteľskom úrade. 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

Dedičstvo viery zverené celej Cirkvi 
84 “Posvätný poklad“ viery (depositum fidei), obsiahnutý v posvätnej 

Tradícii a Svätom písme, bol cez apoštolov zverený celej Cirkvi. Tým, že 
sa ho pridržiava „všetok svätý ľud spojený so svojimi pastiermi, neustále 
zotrváva v učení apoštolov, v bratskom spoločenstve, v lámaní chleba a 
v modlitbách, takže sa vytvára jedinečná zhoda medzi pastiermi a 
veriacimi v pridŕžaní sa, praktizovaní a vyznávaní prijatej viery“. 

Učiteľský úrad Cirkvi 
85 “Úloha hodnoverne vysvetľovať písané alebo ústne podané Božie slovo 

bolo zverené jedine živému Učiteľskému úradu Cirkvi, ktorý vykonáva 
svoju moc v mene Ježiša Krista“, to znamená biskupom v spoločenstve s 
Petrovým nástupcom, rímskym biskupom. 

86 “Tento Učiteľský úrad nie je však nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí 
iba to, čo bolo odovzdané, takže ho (Božie slovo) z Božieho poverenia a 
pomocou Ducha Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne 
vysvetľuje; a všetko, čo predkladá veriť ako od Boha zjavené, čerpá z 
tohto jediného pokladu viery“. 

87 Veriaci, pamätajúc na Kristove slová apoštolom: „Kto vás počúva, mňa 
počúva“ (Lk 10,16), poslušne prijímajú učenie a smernice, ktoré im v 
rozličných formách dávajú ich pastieri. 
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Dogmy viery 
88 Učiteľský úrad Cirkvi používa naplno autoritu, ktorú dostal od Krista, keď 

definuje dogmy, to znamená, keď predkladá kresťanskému ľudu vo 
forme, ktorá ho zaväzuje k neodvolateľnému súhlasu viery také pravdy, 
ktoré sú obsiahnuté v Božom zjavení alebo pravdy, ktoré s nimi 
nevyhnutne súvisia. 

89 Medzi naším duchovným životom a dogmami jestvuje organické spojenie. 
Dogmy sú svetlá na ceste našej viery, osvetľujú ju a robia ju bezpečnou. 
A naopak, ak je náš život priamy, aj náš rozum a naše srdce budú 
otvorené prijať svetlo dogiem viery. (Jn 8,31-32) 

90 Vzájomné spojenie a súvislosť dogiem možno nájsť v celku zjavenia 
tajomstva Krista. (I.Vatikánsky koncil: Denz.-Schönm.“nexus mysteriorum“) 
„Jestvuje určitý poriadok čiže »hierarchia« právd katolíckeho učenia, 
lebo ich spojenie so základmi kresťanskej viery je rozličné“. 

2032 Cirkev, „stĺp a opora pravdy“ (1 Tim 3,15) „prijala od apoštolov slávnostný 
Kristov príkaz hlásať spasiteľnú pravdu“. „Cirkvi patrí vždy a všade 
ohlasovať morálne zásady, aj čo sa týka sociálneho poriadku, a tak tiež 
vynášať úsudok o akýchkoľvek ľudských skutočnostiach, pokiaľ to 
vyžadujú základné práva ľudskej osoby alebo spása duší.“ 

2033 Učiteľský úrad pastierov Cirkvi sa v morálnej oblasti zvyčajne 
vykonáva katechézou a kázaním pomocou diel teológov a duchovných 
autorov. Takto sa z generácie na generáciu pod vedením a dohľadom 
pastierov prenášal „poklad“ kresťanskej morálky, skladajúci sa z 
charakteristického súboru noriem, príkazov a čností, ktoré majú pôvod 
vo viere v Krista a sú oživované láskou. Táto katechéza tradične brala za 
svoj základ popri „Vyznaní viery“ (Credo) a modlitby Otče náš aj 
Desatoro, ktoré vyjadruje zásady morálneho života platné pre všetkých 
ľudí. 

2034 Rímsky pápež a biskupi „ako hodnoverní, čiže Kristovou autoritou 
obdarení učitelia, hlásajú sebe zverenému ľudu vieru ktorú treba veriť 
a uplatňovať v morálnom správaní.“ Riadny a všeobecný učiteľský úrad 
pápeža a s ním spojených biskupov učí veriacich pravdu, ktorú treba 
veriť, lásku, ktorú treba preukazovať a blaženosť, v ktorú treba dúfať. 

2035 Najvyšší stupeň účasti na Kristovej autorite zaisťuje charizma 
neomylnosti.“ Vzťahuje sa na celý poklad Božieho zjavenia.“ Vzťahuje sa 
tiež na všetky prvky učenia, vrátane morálky, bez ktorých nemožno 
uchovať, vykladať, alebo zachovávať spasiteľné pravdy viery.  

2036 Autorita Učiteľského úradu sa vzťahuje aj na jednotlivé príkazy 
prirodzeného zákona, pretože ich zachovávanie, vyžadované 
Stvoriteľom, je nevyhnutné pre spásu. Keď Učiteľský úrad Cirkvi 
pripomína príkazy prirodzeného zákona, plní podstatnú časť svojho 
prorockého úradu hlásať ľuďom, čím skutočne sú, a pripomínať im, čím 
majú byť pred Bohom. 
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2037 Boží zákon, zverený Cirkvi, sa hlása veriacim ako cesta života a pravdy. 
Veriaci majú teda právo, aby boli poučení o spasiteľných Božích 
prikázaniach, ktoré očisťujú úsudok a pomocou milosti uzdravujú 
ranený ľudský rozum. Majú povinnosť zachovávať ustanovenia a 
dekréty vydávané zákonitou autoritou Cirkvi. Tieto rozhodnutia 
vyžadujú poslušnosť v láske, aj vtedy, keď majú disciplinárny ráz.  

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 747  § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, 
verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, 
nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým 
národom aj pri používaní vlastných spoločenských oznamovacích 
prostriedkov.  
§ 2. Cirkvi prislúcha právo vždy a všade ohlasovať morálne 
zásady, týkajúce sa aj sociálneho poriadku, ako aj posudzovať 
akékoľvek ľudské záležitosti, pokiaľ to vyžadujú základné práva 
ľudskej osoby alebo spása duší.  

Kán. 748 § 1. Všetci ľudia sú zaviazaní v tých veciach, ktoré sa vzťahujú na 
Boha a jeho Cirkev, hľadať pravdu a keď ju spoznajú na základe 
božského zákona majú povinnosť a právo ju prijať a zachovávať.  

Kán. 753 Biskupi, ktorí sú v spojení s hlavou a členmi kolégia čí jednotlivo, 
alebo zhromaždení na Konferenciách biskupov alebo na 
partikulárnych konciloch, hoci nemajú neomylnosť v učení, sú 
hodnovernými doktormi a učiteľmi viery veriacich, ktorí sú 
zverení ich starostlivosti; veriaci sú povinní prejaviť tomuto 
hodnovernému magistériu svojich biskupov úctu s nábožnou 
poslušnosťou ducha.  

Kán. 760 V službe slova, ktorú treba opierať o Sväté písmo, tradíciu, 
liturgiu, magistérium a život Cirkvi, Kristovo tajomstvo sa má 
predkladať celostne a verne. 

Kán. 768 § 1. Hlásatelia Božieho slova majú veriacim predkladať 
predovšetkým to, čo treba veriť a konať na slávu Boha a spásu ľudí. 

Kán. 773 Vlastnou a vážnou povinnosťou predovšetkým duchovných 
pastierov je starať sa o katechézu kresťanského ľudu, aby sa viera 
veriacich podávaním náuky a skúsenosťou kresťanského života 
stala živou, výraznou a činorodou. 

Kán. 774 § 1. Starostlivosť o katechézu pod vedením zákonnej cirkevnej 
vrchnosti v primeranej miere prináleží všetkým členom Cirkvi. 

Kán. 776 Farár je na základe svojej úlohy viazaný starať sa o katechetické 
formovanie dospelých, mládeže a detí a na tento cieľ si má za 
spolupracovníkov pribrať klerikov, pridelených do farnosti, 
členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského 
života s ohľadom na povahu každého inštitútu, ako aj laických 
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veriacich, predovšetkým katechistov; tí všetci, ak nie sú zákonne 
hatení, sa nemajú zdráhať ochotne poskytnúť pomoc. 

Kán. 778 Rehoľní predstavení a predstavení spoločností apoštolského 
života sa majú starať, aby sa v ich kostoloch, v školách a v iných 
dielach, ktoré sú im akokoľvek zverené, horlivo poskytovala 
katechetická výuka. 

 
KATOLÍCKA VÝCHOVA 
Kán. 794 § 1. Z osobitného dôvodu povinnosť a právo vychovávať prislúcha 

Cirkvi, ktorej Boh zveril poslanie pomáhať ľudom, aby mohli dôjsť 
k plnosti kresťanského života.  
§ 2. Povinnosťou duchovných pastierov je všetko zariadiť tak, aby 
všetci veriaci dostali katolícku výchovu.   
 

9.5 IBA KATOLÍCKA CIRKEV MÁ PLNOSŤ PRAVDY. 
NEOMYLNÉ UČENIE PÁPEŽA 

 
DOGMY (De fide): 

 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o viere a 
mravoch.254 

 Pápež je neomylný, keď hovorí ex cathedra.255 
 Primárnym predmetom neomylnosti sú formálne zjavené pravdy 

kresťanského učenia týkajúce sa viery a mravov.256 
 Spoločenstvo biskupov je neomylné, keď je buď zhromaždené na 

všeobecnom koncile alebo, keď rozptýlené po svete, navrhne učenie o 
viere a mravoch, ktoré majú veriť všetci veriaci.257 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Cirkev je neomylná, čiže zostáva a zostane inštitúciou spásy založenou 
Kristom do konca sveta. (Sent. certa.) 

 Sekundárnym predmetom neomylnosti sú pravdy kresťanského učenia v 
otázke viery a mravov, ktoré nie sú formálne zjavené, ale sú úzko spojené 
s učením o Zjavení. (Sent. certa.) 

 

                                                           

254 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 1. The Infallibility of the Church; D 1839 
255 L. Ott. Book 4, Part 2, § 8. Papal Teaching Primacy or Papal Infallibility; D 1839, D 466, D 694, D 1833-
35 
256 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 2. The Infallibility of the Church; D 1839 
257 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 3. The Infallibility of the Church; D 960, D 1828, D 1821 
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„MOJE UČENIE NIE JE MOJE, ALE TOHO, KTORÝ MA 

POSLAL.“ (Jn 7, 16) 
 

BUDEM PROSIŤ OTCA, A DÁ VÁM INÉHO UTEŠITEĽA,  

ABY S VAMI ZOSTAL NA VEKY, DUCHA PRAVDY. (Jn. 14, 16) 

Jn 14, 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí 
vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 

Jn 16, 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo 
nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a 
zvestuje vám, čo má prísť. 

Lk 22, 31-32 „Šimon, Šimon ... Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja 
viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ 

Jn 8, 31-31 „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, 
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ 

1 Tim 3, 15 Ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom 
dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.  

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE (1870) 

 Vo vernej nadväznosti na Tradíciu, zachovávanú od začiatku kresťanskej 
viery, na slávu Boha, nášho Spasiteľa, na povznesenie katolíckeho 
náboženstva a na spásu kresťanských národov, so schválením 
posvätného koncilu učíme a definujeme ako od Boha zjavenú dogmu: Keď 
rímsky veľkňaz hovorí s najvyššou učiteľskou mocou (ex cathedra), t. j. 
keď v úlohe pastiera a učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou 
apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch, ktorého sa 
má pridržiavať celá Cirkev, vtedy na základe božskej asistencie, ktorá mu 
bola prisľúbená vo svätom Petrovi, vlastní tú neomylnosť, ktorou chcel 
mať vystrojenú svoju Cirkev božský Vykupiteľ, keď ona definuje učenie o 
viere a mravoch. A preto takéto definície rímskeho veľkňaza sú samy od 
seba - nie na základe súhlasu Cirkvi - nezmeniteľné. Kto by sa - čo nech 
Boh odvráti - opovážil protirečiť tejto našej definícii, nech je 
exkomunikovaný. (N 454) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870). DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA DEI FILIUS O KATOLÍCKEJ VIERE 

 Kristova Cirkev by stratila svoju nemeniteľnosť a dôstojnosť a prestala 
by byť spoločenstvom života a nevyhnutným prostriedkom spásy, keby 
sa odchýlila od spásnej pravdy viery a mravov, a tak by vo svojom 
ohlasovaní a vykladaní klamala seba alebo iných. Ona je stĺpom a 
základom pravdy, teda slobodná a nedotknutá akýmkoľvek 
nebezpečenstvom bludu a nepravdivosti. So schválením posvätného 
koncilu učíme a vyhlasujeme: dar neomylnosti, ktorý je zjavený ako 
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trvalé vyznačenie Kristovej Cirkvi, - tento dar nemožno zamieňať s 
darom inšpirácie; jeho zmysel nie je ani v tom, aby Cirkev bola 
obdarovaná novými zjaveniami, - táto neomylnosť bola Cirkvi udelená, 
aby napísané a ústne tradované Božie slovo zostalo v celej Cirkvi pravé, 
zachované a uchránené od novotárstva a zmeny, ako to prikázal svätý 
Pavol: „Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským 
prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy; veď 
niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery." (1 Tim 6, 20) To isté 
prízvukuje Pavol ešte raz: „Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo 
mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad 
chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva." (2 Tim 1, 13, 14) (N 392) 

 Učíme teda: predmet neomylnosti ide tak ďaleko, ako ďaleko sa 
rozprestiera poklad viery a ako to vyžaduje povinnosť chrániť tento 
poklad. Toto privilégium neomylnosti, ktoré vlastní  Kristova Cirkev, 
zahŕňa v sebe jednak celé zjavené Božie slovo, potom však aj všetko to, 
čo samo síce nie je zjavením, ale je bezpodmienečne potrebné, aby na 
zaručené zachovanie toho, čo je zjavené, bolo presne a jasne predložené 
a vysvetlené ako poklad viery, alebo aby bolo potvrdené a obhájené 
proti ľudským omylom a sporným otázkam falošnej vedy. Zmyslom tejto 
neomylnosti je nepoškvrnená pravda spoločenstva veriacich v učení 
viery a mravov. Spočíva na magistériu, ktoré Kristus zriadil vo svojej 
Cirkvi naveky, keď svojim apoštolom povedal: „Choďte teda, učte 
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte 
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt. 28, 19-20) Kristus apoštolom 
prisľúbil aj Ducha svojej pravdy, ktorý naveky zostane s nimi, bude v 
nich a naučí ich všetku pravdu (Jn 14,16-17). (N 393)  

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Keby ten, ktorý je základom Cirkvi, mohol zaviesť do bludu a následne 

zničiť celú Cirkev, nebol by skalou, ale pieskom, v ktorom by Cirkev uviazla. 
Napriek tomu nie je možné povedať, že pápež je úplne neomylný.  
K učiteľským úradným rozhodnutiam je obyčajne pripojená hrozba 
vyobcovania pre tých, ktorí by toto učenie neprijali. (Také rozhodnutie teda 
je platné pre všetkých kat. kresťanov.) Neomylné rozhodnutia vynáša Cirkev 
o nasledujúcich veciach: o náukách viery a mravov a ich zmysle, ďalej o sv. 
Písme a podaní a o ich zmysle. Keď teda Cirkev rozhodne, že napr.: „Pekelné 
tresty sú večné“, tak toto rozhodnutie je neomylné; lebo sa vzťahuje na 
učenie o viere. Alebo keď rozhodne, že: „Svätenie nedele je Bohom 
nariadené“, tak tým nám zdeľuje len vôľu Božiu; lebo toto rozhodnutie sa 
vzťahuje na učenie o mravoch, je teda neomylné. Kristus totiž prisľúbil 
apoštolom, že ich Duch pravdy naučí všetku pravdu.   
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 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás 
všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. (Jn 14, 26) 

 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. (Jn 16, 13) 

t.j. že ich Duch Sv. poučí o všetkých náboženských pravdách.  
 Choďte teda, učte všetky národy ... a naučte ich zachovávať všetko, čo 

som vám prikázal. (Mt. 28, 19-20)  
Všeobecne sa predpokladá, že Cirkev je neomylná pri rozsudku, či istý 

názor protirečí zjavenému učeniu. Ak Cirkev božským osvietením jasne 
pozná pravdu, musí poznať i blud. 
 …ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, 

ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. (1 Tim 3, 15) 
Cirkev vynáša neomylné rozhodnutia skrze všeobecné koncily a skrze 

pápeža. Už sv. apoštoli uskutočnili snem v Jeruzaleme r. 51 a vyhlásili svoje 
rozhodnutie za výrok Boží. Sv. pápež Gregor Veľký hovorí o prvých štyroch 
všeobecných snemoch: „Prijímam a ctím výroky snemov práve tak, ako štyri 
evanjeliá. Všeobecným snemom nazývame zhromaždených biskupov celého 
sveta pod predsedníctvom pápeža.  

Kat. Cirkev je neomylná v učiteľskom úrade, t.j. Duch Sv. tak pomáha kat. 
Cirkvi, že ona v zachovávaní a hlásaní zjaveného učenia sa nemôže mýliť.  

Pápežské rozhodnutie je neomylné vtedy, keď pápež ako najvyšší správca 
a učiteľ Cirkvi hlása takú viero- alebo mravouku, ktorá je určená pre celú 
Cirkev. Také rozhodnutie nazýva sa „učitetsko-úradným“. Neomylnosť 
takých rozhodnutí vyplýva z Kristových slov k Petrovi:  
 Ty si Peter a na tejto skale vystavím Cirkev svoju. (Mt. 16, 18)  
 Vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam 

falošnej vedy; veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery. (1 Tim 6, 
20) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
 

890 Poslanie učiteľského úradu sa viaže na konečnú povahu zmluvy, ktorú 
Boh uzavrel v Kristovi so svojím ľudom, musí ho chrániť pred 
poblúdeniami a slabosťami, zaručovať mu objektívnu možnosť 
vyznávať bez omylu pravú vieru. Pastoračná povinnosť učiteľského 
úradu ho zaväzuje, aby bdel nad tým, žeby Boží ľud zotrvával v pravde, 
ktorá oslobodzuje. Aby pastieri mohli plniť túto službu, Kristus ich 
obdaroval charizmou neomylnosti vo veciach viery a mravov. 
Vykonávanie tejto charizmy môže nadobudnúť viacero spôsobov: 

891 “Tejto neomylnosti sa mocou svojho úradu teší rímsky pápež, hlava 
biskupského zboru, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich 
v Krista, utvrdzujúci vo viere svojich bratov, s definitívnou platnosťou 
vyhlasuje náuku, týkajúcu sa viery alebo mravov... Neomylnosť, 
prisľúbenú Cirkvi, má aj biskupský zbor, keď vykonáva najvyšší 
učiteľský úrad spolu s nástupcom Petrovým“, najmä na všeobecnom 
cirkevnom sneme. (Porov. I.Vatikánsky koncil: Denz.- Schönm. 3074) Keď teda 
Cirkev, mocou svojho zvrchovaného učiteľského úradu, „predkladá 
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niečo veriť ako od Boha zjavené“ (Dei Verbum 10), a ako Kristovo učenie 
„také výroky sa majú prijímať úprimne v poslušnosti viery“. „Táto 
neomylnosť... sa rozprestiera na celý depozit Božieho zjavenia“. 

892 Božia pomoc sa tiež dostáva nástupcom apoštolov, keď učia spoločne s 
Petrovým nástupcom a osobitným spôsobom rímskemu biskupovi, 
pastierovi celej Cirkvi, aj keď nevyhlasujú neomylnú definíciu a 
nevyslovujú sa „definitívne záväzným spôsobom“, ale pri vykonávaní 
riadneho učiteľského úradu predkladajú učenie, ktoré vedie k lepšiemu 
chápaniu Zjavenia vo veciach viery a mravov. Takémuto bežnému 
vyučovaniu veriaci majú „prejavovať nábožnú ochotu mysle“(Lumen 

gentium 25), ktorá pokračuje v súhlase viery, i keď sa od neho líši. 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 749 § 1. Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v 
magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, 
ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym 
úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú. 

Kán. 749 § 2. Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď 
magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom 
koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre 
celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba 
definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc 
spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s 
tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo 
mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako 
definitívnej držať. 

Kán. 749 § 3. Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak to nie je 
zjavne zaistené.  

Kán. 752 Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a 
vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo 
kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú 
hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlásiť 
definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať 
tomu, čo sa s ňou nezhoduje.  
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9.6 PRIMÁT PÁPEŽA 
 

DOGMY (De fide): 
 Kristus dal svojej Cirkvi hierarchické zriadenie.258 
 Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov a 

viditeľnou hlavou celej Cirkvi tým, že mu bezprostredne a osobne udelil 
primát jurisdikcie.259 

 Podľa Kristovho nariadenia Peter má mať nástupcov vo svojom primáte 
nad celou Cirkvou a po všetky časy.260 

 Nástupcami Petra v jeho primáte sú rímski biskupi.261 
 Pápež má plnú a najvyššiu jurisdikčnú moc nad celou Cirkvou nielen v 

otázkach viery a mravov, ale aj v cirkevnej disciplíne a správe Cirkvi.262 

 
 
 

 

 

„TY SI PETER A NA TEJTO SKALE VYSTAVÍM CIRKEV 

SVOJU...“ (Mt. 16, 18)  
 

 „TEBE DÁM KĽÚČE OD NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA: 

ČO ZVIAŽEŠ NA ZEMI, BUDE ZVIAZANÉ V NEBI, A ČO 

ROZVIAŽEŠ NA ZEMI, BUDE ROZVIAZANÉ V NEBI.“ 
(Mt 16, 19) 

 

 „PAS BARÁNKY MOJE ! PAS OVCE MOJE !“ (Jn 21, 15-17) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE. PRVÁ DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O KATOLÍCKEJ CIRKVI (1870) 

 Kto teda tvrdí, že svätý apoštol Peter nebol ustanovený Kristom Pánom za 
prvého spomedzi všetkých apoštolov a za hlavu celej bojujúcej Cirkvi, 
alebo že od toho istého Pána a Ježiša Krista priamo a bezprostredne prijal 
iba čestný primát, nie však primát pravej a vlastnej jurisdikcie, nech je 
exkomunikovaný. (N 440) 

 Kto teda tvrdí, že svätý Peter v primáte nad celou Cirkvou nemá trvalých 
nástupcov na základe ustanovenia samého Krista Pána čiže podľa 
božského práva; alebo že rímsky veľkňaz nie je nástupcom svätého Petra 
v tomto primáte, nech je exkomunikovaný. (N 443) 

 Kto teda hovorí, že rímsky veľkňaz má iba službu dozoru alebo 
usmerňovania, nie však plnú a najvyššiu moc jurisdikcie nad celou 
Cirkvou, a to nielen vo veciach viery a mravov, ale aj v tých, ktoré sa týkajú 

                                                           

258 L. Ott. Book 4, Part 2, § 4. 1. The Hierarchical Constitution of the Church; D 966 
259 L. Ott. Book 4, Part 2, § 5. The Primacy of St. Peter; D 1823 
260 L. Ott. Book 4, Part 2, § 6. 1. The Primacy of Jurisdiction of the Pope; D 1825 
261 L. Ott. Book 4, Part 2, § 6. 2. The Primacy of Jurisdiction of the Pope; D 1825, D 466, D 694 
262 L. Ott. Book 4, Part 2, § 7. The Nature of the Papal Primacy; D 1831, D 1827 
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disciplíny a riadenia Cirkvi roztrúsenej po celom zemekruhu; alebo (kto 
hovorí), že má iba väčší podiel, nie však celú plnosť tejto najvyššej moci; 
alebo že táto jeho moc nie je riadna a bezprostredná či ohľadom všetkých 
jednotlivých cirkví, či ohľadom všetkých a jednotlivých pastierov a 
veriacich, nech je exkomunikovaný. (N 448) 

 

LIST PÁPEŽA LEVA IX. MICHALOVI KERULLÁRIOVI (r. 1053) 

 Svätá Cirkev je postavená na Skale, t.j. na Kristovi, a na Petrovi čiže 
Kefasovi, synovi Jánovom, ktorý sa predtým volal Šimon, na skale, 
ktorú pekelné brány, totiž útoky bludárov, ktorí vedú samoľúbych ľudí 
do skazy, nepremôžu. Tak to prisľubuje Pravda sama, skrze ktorú je 
pravdivé to, čo je vždy pravdivé: „Pekelné brány ju nepremôžu." (Mt 

16,18) A splnenie tohto prisľúbenia vyprosil Syn od Otca, ako o tom 
uisťuje Petra: „Šimon, Šimon, hľa satan..." (Lk 22, 32) Bol by niekto taký 
zaslepený, že by modlitbu toho, u ktorého chcieť je môcť, považoval 
akosi za neúčinnú? Či prestolom prvého spomedzi apoštolov, t.j. 
rímskou Cirkvou, skrze Petra samého, ako aj skrze jeho nástupcov, 
neboli zamietnuté, vyvrátené a zavrhnuté tvrdenia všetkých bludov? Či 
srdcia bratov neboli posilnené Petrovou vierou, ktorá doposiaľ nikdy 
nezakolísala a ani nezakolíše? (N 428) 

BULA PÁPEŽA BONIFÁCA VIII. UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Preto táto jedna a jediná Cirkev nemá dve hlavy ako nejaký netvor, ale 
len jedno telo, jednu hlavu, totiž Krista a jeho zástupcu Petra a Petrovho 
nástupcu. Pán povedal iba Petrovi: „Pas moje ovce!" (Jn 21, 17) „Moje", 
povedal, a to všeobecne, a nie jednotlivo, tieto alebo tamtie. To sa chápe 
tak, že mu zveril všetky. Keď teda Gréci alebo iní hovoria, že oni neboli 
zverení Petrovi a jeho nástupcom, musia priznať, že nie sú z oviec 
Kristových, keďže Pán u Jána povedal: Je len „jedno stádo a jeden 
pastier" (Jn 10, 16) (N 429) 

 Podriadiť sa rímskemu veľkňazovi je teda pre všetkých ľudí úplne  
nevyhnutné na spásu: to vyhlasujeme, tvrdíme a definujeme. (N 430) 

 
FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445) DEKRÉT PRE GRÉKOV (1439) 

 

Primát rímskeho pápeža 
 [...] Definujeme, že svätá Apoštolská stolica a rímsky veľkňaz vlastnia 

primát nad celým zemským okruhom a že rímsky veľkňaz je nástupcom 
svätého Petra, prvého spomedzi apoštolov, a prvým Kristovým 
zástupcom, a že je hlavou celej Cirkvi a otcom a učiteľom všetkých 
kresťanov; že jemu bola vo svätom Petrovi odovzdaná naším Pánom 
Ježišom Kristom plná moc pásť, riadiť a spravovať všeobecnú Cirkev, 
ako to obsahujú akty všeobecných koncilov a posvätné kánony. (N 434) 

 



 

132 CIRKEV 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE (1870) PRVÁ DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O KATOLÍCKEJ CIRKVI (1870) 

 Učíme teda a vyhlasujeme, že podľa svedectiev evanjelia primát jurisdikcie 
nad celou Cirkvou bezprostredne a priamo sľúbil a udelil Kristus Pán 
svätému Petrovi apoštolovi, lebo Pán iba Šimona, ktorému už predtým 
povedal „Budeš sa volať Kefas-Skala" (Jn 1,42) po jeho vyznaní „Ty si Mesiáš, 
Syn živého Boha" oslovil týmito slávnostnými slovami: „Blahoslavený si, 
Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý j e na 
nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského 
kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na 
zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16, 16 a nasl.) (N 438) 

 A iba Šimonovi Petrovi udelil Ježiš po svojom vzkriesení jurisdikciu 
najvyššieho pastiera a správcu nad celým jeho stádom slovami: „Pas moje 
baránky“; „Pas moje ovce" (Jn 21,15 a nasl.). Tomuto jasnému učeniu Svätého 
písma, ako ho katolícka Cirkev vždy chápala, zjavne protirečia zhubné 
názory tých, čo prevracajú a popierajú spôsob riadenia, ktorý ustanovil 
Kristus Pán vo svojej Cirkvi, a popierajú, že by bol Kristus vystrojil iba 
Petra pred ostatnými apoštolmi - tak jednotlivo, ako aj všetkých pospolu - 
pravým a vlastným primátom jurisdikcie. (A takisto protirečia učeniu 
Svätého písma) tí, čo tvrdia, že tento primát nebol udelený bezprostredne 
a priamo svätému Petrovi, ale Cirkvi, a až skrze ňu Petrovi ako 
služobníkovi tej istej Cirkvi. (N 439) 

 Čo však Kristus Pán, Knieža pastierov a najvyšší pastier oviec, vo svätom 
Petrovi ustanovil na večnú spásu a stále dobro Cirkvi, to musí z jeho 
autority nutne pretrvávať v Cirkvi, ktorá - založená na skale - bude stále 
pevne stáť až do skončenia vekov. „Nikto nepochybuje, ba všetkým vekom 
je známe, že svätý a najblaženejší Peter, prvý spomedzi apoštolov a hlava 
a stĺp viery a základ katolíckej Cirkvi, dostal od Pána Ježiša Krista, 
Spasiteľa a Vykupiteľa ľudského pokolenia, kľúče od Kráľovstva, a on žije 
až do tohto času a vždy vo svojich nástupcoch", biskupoch Svätej rímskej 
stolice, ktorú on sám založil a svojou krvou posvätil aj jej predsedá a 
„vykonáva sudcovskú službu" (Efeský koncil). A tak každý, kto je na tejto 
Stolici nástupcom Petrovým, podľa ustanovenia samého Krista dostáva 
Petrov primát nad celou Cirkvou. „Zostáva teda nariadením pravdy a svätý 
Peter, zotrvávajúc v prijatej sile skaly, nikdy neopustil prevzaté kormidlo 
Cirkvi." (Lev Veľký) Preto sa s rímskou Cirkvou „v dôsledku jej vyššieho 
prvenstva" vždy „musela nevyhnutne celá Cirkev, t.j. všetci veriaci 
zovšadiaľ, dohodnúť" (Irenej), aby sa v tejto Svätej stolici, z ktorej prúdia 
práva ctihodného spoločenstva na všetkých, skĺbili do jedného tela ako 
údy, ktoré sú spojené s hlavou. (N 441) 
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KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Učenie a tvrdenie všetkých Otcov bolo jednomyseľné v tom, že  

pre jednotu Cirkvi bolo potrebné zavedenie a zachovanie tejto viditeľnej 
hlavy. Čo vynikajúco spoznal a vo svojom liste proti Jovinianovi opísal  
sv. Hieroným týmito slovami263: „Jeden býva zvolený, aby ustanovením hlavy 
bola odstránená príležitosť k roztržke“ a v liste Damasovi 264 : „Vzdiaľ sa 
závisť, odstúp pochlebovanie k vznešenej Rímskej Stolici – s nástupcom 
rybárovým a učeníkom kríža hovorím. Nenasledujem nikoho iného iba 
Krista, pridržujem sa spoločenstva s tvojou svätosťou, to znamená s 
Petrovým stolcom. Viem, že na tejto skale je postavená Cirkev. Ktokoľvek 
bude mimo tohoto domu jesť baránka, je nesvätý; každý kto v tejto Noemovej 
arche nebude, zahynie pri budúcej potope“. Toto potvrdil oveľa skôr tiež 
Ireneus265 aj Cyprián266, ktorý hovoriac o jednote Cirkvi tvrdí: „Pán hovorí k 
Petrovi 267 : »A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 
Cirkev.« Na jednom postavil svoju Cirkev a akokoľvek po svojom 
zmŕtvychvstaní dal všetkým apoštolom rovnakú moc, hovoriac268: »Ako mňa 
poslal Otec, tak i ja posielam vás, prijmite Ducha Svätého«, avšak aby učinil 
jednotu zjavnou, sám svojou mocou ustanovil prameň a pôvod tejto jednoty, 
ktorá vychádza z jedného atď. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Najmocnejšou podporou Cirkvi je jej hlava. Toto je tá skala, na ktorej 
Cirkev spočíva. (Mt. 16, 18) Hlava slúži obzvlášť k udržaniu jednoty. 
≪Ustanovením hlavy je odňatá príležitosť k rozkolu≫ (Sv. Hier.) Sv. Peter vždy 
vystupoval ako hlava apoštolov a bol aj apoštolmi uznávaný za hlavu. 
Apoštoli uznávali sv. Petra za hlavu: lebo keď sv. evanjelisti udávajú mená 
apoštolov, vždy najprv menujú Petra. (Mt. 10, 2; Mk. 1, 36; Sk. ap. 2, 14) Sv. Pavol 
po svojom obrátení považoval za potrebné, predstaviť sa Petrovi v 
Jeruzaleme.  
 Ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale 

odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po troch 
rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa (Gal. 1,17-18) 

On riadil napr. voľbu sv. Mateja apoštola.  
 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov... (Sk. 1, 15-26), 
On kázal prvý spomedzi apoštolov po zoslaní Ducha svätého.  

                                                           

263 ep. 1. 26. 
264 ep. 15. 
265 Proti kac. 3. 3.  
266 Cypr. 3. 2. 
267 Mt. 16. 18.  
268 Jn. 20. 21. 
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 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: (Sk. 2. 14-
20.) 

On urobil spomedzi apoštolov prvý zázrak pri chrámových dverách 
uzdraviac tam chromého človeka. 
 Ale Peter povedal: ... „V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 

(Sk. 3, 6 ), 
On prijal prvého pohana do Cirkvi (Sk. Ap. 10, 17-48), on predsedal na 

apoštolskom sneme v Jeruzaleme. 
 Vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní 

vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a 
uverili. (Sk. Ap. 15, 7) 

Keďže sv. Peter zomrel ako rímsky biskup, prednosť a celá moc sv. Petra 
prešla na každého rímskeho biskupa. Sv. Peter píše (okolo r. 65) v jednom 
liste:  
 Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone (1. Pet. 5, 13)  
Vtedy nazývali kresťania svetové mesto Rím i Babylonom, lebo pre svoju 

veľkosť a nemravnosť bolo podobné starému Babylonu. Pápež Evarist 
Rímsky píše okolo r. 100: ≪Peter a Pavol s ohromným množstvom 
vyvolených boli umučení a zanechali u nás krásny príklad.≫ Tertullian, 
kartáginský kňaz (okolo r. 200), velebí rímsku Cirkev, lebo v nej zomrel Peter 
tak, ako Pán a Pavol ako Ján Krstiteľ.  
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
880  Tým, že Kristus povolal Dvanástich, „ustanovil ich ako zbor, čiže 

ustálené zoskupenie, ktorému postavil na čelo Petra, vyvoleného 
spomedzi nich“. „Ako z ustanovenia Pánovho svätý Peter a ostatní 
apoštoli tvoria jediný apoštolský zbor, rovnakým spôsobom sú medzi 
sebou spojení rímsky pápež, nástupca Petrov a biskupi, nástupcovia 
apoštolov“. 

881 Jedine Šimona, ktorému dal meno Peter, urobil Pán základným kameňom 
svojej Cirkvi. Odovzdal mu kľúče; ustanovil ho za pastiera svojho stáda. 
„Ale je isté, že moc zväzovať a rozväzovať, ktorú dostal Peter, bola 
udelená aj apoštolskému zboru, spojenému so svojou hlavou“. Toto 
pastierske poverenie Petra ako aj iných apoštolov patrí k základom 
Cirkvi. Pokračuje sa v ňom prostredníctvom biskupov pod primátom 
pápeža. 

882  Pápež, rímsky biskup a nástupca sv. Petra, „je stálym a viditeľným 
princípom a základom jednoty tak biskupov, ako aj množstva 
veriacich“. Skutočne, rímsky pápež má totiž mocou svojho úradu 
námestníka Kristovho a Pastiera celej Cirkvi plnú, najvyššiu a 
všeobecnú právomoc nad Cirkvou, ktorú môže vždy slobodne 
vykonávať“. 
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KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 330 Ako z rozhodnutia Pána svätý Peter a ostatní apoštoli tvoria jedno 
kolégium, podobným spôsobom sú medzi sebou spojení Rímsky 
veľkňaz, Petrov nástupca, a biskupi, nástupcovia apoštolov.  

Kán. 331 Biskup rímskej cirkvi, v ktorom pretrváva úloha, ktorú Pán zveril 
jedine Petrovi, prvému z apoštolov, a ktorá sa odovzdáva jeho 
nástupcom, je hlava kolégia biskupov, zástupca Krista a pastier 
celej Cirkvi tu na zemi; preto na základe svojej úlohy má v Cirkvi 
najvyššiu, plnú, bezprostrednú a univerzálnu riadnu moc, ktorú 
môže vždy slobodne vykonávať.  

 

9.7 DUCH SVÄTÝ V CIRKVI 
 

Doktrína (Sententia communis): 
 

 Duch Svätý je dušou Cirkvi.269  

 

 

 

„A JA POPROSÍM OTCA A ON VÁM DÁ INÉHO TEŠITEĽA,  

ABY ZOSTAL S VAMI NAVEKY DUCHA PRAVDY, 

KTORÉHO SVET NEMÔŽE PRIJAŤ, LEBO HO NEVIDÍ, ANI 

NEPOZNÁ.  VY HO POZNÁTE, VEĎ OSTÁVA U VÁS A BUDE 

VO VÁS.“  (Jn 14, 16-17). 

 

UČENIE CIRKVI 

 

PÁPEŽ PIUS XII. ENCYKLIKA MYSTICI CORPORIS CHRISTI (1943) 
 

Duch Svätý ako duša Cirkvi 
Kristovmu Duchu ako neviditeľnému životnému princípu treba tiež 

pripísať spojenie všetkých častí tela medzi sebou a s ich vznešenou Hlavou, 
lebo on je celý v Hlave, celý v tele a celý v jednotlivých údoch. (Týmto udeľuje 
svoju prítomnosť a pomoc) rozmanitým spôsobom podľa ich rozličných úloh 
a podľa väčšieho alebo menšieho stupňa duchovného zdravia. On je to, čo 
svojím nebeským dychom je princípom života, je zdrojom pri každej životnej 
a spásnej činnosti vo všetkých častiach tela. Hoci je osobne prítomný vo 
všetkých tajomných údoch a v nich božsky účinkuje, jednako v nižších 
častiach účinkuje aj ministériom údov vyšších. On napokon, kým vanutím 
svojej milosti dáva stále nový vzrast Cirkvi, predsa len nechce svojou 

                                                           

269 L. Ott. Book 4, Part 2, § 11. The Holy Ghost and the Church; D 2288 
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posväcujúcou milosťou prebývať v tých údoch, ktoré sú celkom oddelené od 
tohto tela. Túto prítomnosť a účinkovanie Ducha Ježiša Krista s výraznou 
stručnosťou vyjadril náš predchodca nesmrteľnej pamäti Lev XIII. v 
encyklike Divinum illud, keď napísal: „Nech stačí povedať: keď Kristus je 
Hlavou Cirkvi, Duch Svätý je jej dušou." 
 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Náuky Cirkvi veríme preto, lebo Kristus skrze Ducha Svätého Cirkev riadi 

a chráni pred bludom, a aj preto lebo Boh až po dnešný deň zázrakmi 
potvrdzuje, že katolícka Cirkev učí pravdu. Kristus pred svojim 
nanebovstúpením povedal apoštolom:  

 „A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s 
vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt. 28, 20.)  

A pri poslednej večeri:  
 „Budem prosiť Otca, a dá vám iného Utešiteľa, aby s vami zostal na veky, 

Ducha pravdy.“ (Jn 14, 16.)  
Duch Svätý je teda ešte i dnes v dome apoštolov, t.j. v Cirkvi, ako tam bol 
vtedy, keď zostúpil na hlavy apoštolov.  
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 749 § 1. Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v 
magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, 
ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym 
úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú.§ 2. 
Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď 
magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom 
koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre 
celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba 
definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc 
spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s 
tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo 
mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako 
definitívnej držať.  
§ 3. Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak to nie je 
zjavne zaistené.  

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným 
zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; 
všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú 
s nimi v rozpore.   
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9.8  MIMO CIRKVI NIET SPÁSY 
 

DOGMA (De fide): 
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.270 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Boh dáva všetkým nevinne neveriacim (infideles negativi) dostatočnú 

milosť, aby získali večnú spásu. (Sent. certa.) 
 

 
 
 
 
 

 

 

KTO VÁS POČÚVA, MŇA POČÚVA, A KTO VAMI POHŔDA,  

MNOU POHŔDA. KTO VŠAK POHŔDA MNOU, POHŔDA 

TÝM, KTORÝ MA POSLAL.“  
(Lk 10, 16; Mt 10,40) 

 

JA SOM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT;  

NIKTO NEPRICHÁDZA K OTCOVI, IBA SKRZE MŇA.  
(Jn 14, 6) 

 

A V NIKOM INOM NIET SPÁSY, LEBO NIET POD NEBOM 

INÉHO MENA, DANÉHO ĽUĎOM, V KTOROM BY SME 

MALI BYŤ SPASENÍ.“  
(Sk 4, 12) 

 

Mt. 18, 17 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev 
nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. 

1 Tim 2, 1-4 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a 
orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, Toto je dobré 
a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli 
všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 

 Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej 
viery; kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, 
bezpochyby naveky zahynie. (N 915) 

 

  

                                                           

270 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 

468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 1955, D 2286, D 2288 
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VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU (r. 1215) 

 Je iba jedna všeobecná Cirkev veriacich. Mimo nej nebude vôbec nikto 
zachránený. V nej je Ježiš Kristus kňazom a obetou súčasne. Jeho telo a 
krv sa opravdivo nachádza vo Sviatosti Oltárnej pod podobami chleba 
a vína, po premenení Božou mocou chleba na telo a vína na krv, aby 
sme my dostali z jeho, čo on prijal z nášho na zavŕšenie tajomnej 
jednoty. (N 920) 

 

PÁPEŽ BONIFÁC VIII. BULLA UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Viera nás núti prijať a pridržiavať sa toho, že je len jedna svätá a apoštolská 
Cirkev. A pevne v ňu veríme a úprimne vyznávame, že mimo Cirkvi niet 
spásy a ani odpustenia hriechov. (...) Predstavuje jedno tajomné telo, 
ktorého hlavou je Kristus, hlavou Krista je však Boh. V nej je len jeden Pán, 
jedna viera, jeden krst (Ef 4, 5). (N 376) 

 Vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a oznamujeme každému ľudskému 
stvoreniu, že pre potrebu spásy je nevyhnutné, aby sa úplne podriadil 
Rímskemu pápežovi.  (D 469) 

 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 

 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 
verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. Až taký veľký 
význam má jednota tela Cirkvi, že cirkevné sviatosti len tým prispievajú 
k spáse, ktorí v nej zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti 
a cvičenia v kresťanskom boji len tým prinášajú večnú odmenu. „Nikto, aj 
keby dával akékoľvek almužny, ba keby pre meno Krista vylial aj krv, 
nemôže byť zachránený, ak neostane v lone a jednote katolíckej Cirkvi.“  
(N 381, D 714) 

 
VYZNANIE VIERY TRIDENTSKÉHO KONCILU (r. 1564) 

 Podobne nepochybne prijímam a vyznávam všetko ostatné, tradované, 
určené a vysvetlené posvätnými kánonmi a všeobecnými koncilmi, najmä 
posvätným Tridentským koncilom a (Vatikánskym koncilom) 
(predovšetkým o primáte rímskeho veľkňaza a o jeho neomylnom 
magistériu). A takisto: všetko, čo je tomu protikladné, všetky bludy, ktoré 
Cirkev odsudzuje, zavrhuje a postihuje exkomunikáciou, odsudzujem, 
zavrhujem a súhlasím s exkomunikáciou. (N 939) 

 Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej sa nikto nemôže spasiť, ktorú tu 
slobodne vyznávam a opravdivo sa jej pridŕžam, chcem vytrvalo s Božou 
pomocou zachovávať a vyznávať nedotknutú a čistú až do posledného 
dychu svojho života a budem sa starať, aby sa jej, nakoľko to záleží na 
mne, moji podriadení alebo tí, ktorí mi budú úradne zverení do 
starostlivosti, pridržiavali, vyučovali ju aj kázali. Na to sa ja (m. a p.) 
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zaväzujem, to sľubujem a prisahám. Tak nech mi pomáha Boh a tieto 
sväté Božie evanjeliá. (N 940) 
 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870) 
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA DEI FILIUS O KATOLÍCKEJ VIERE 

 

 Iba katolíckej Cirkvi patria totiž všetky tie mnohé a predivné znaky, 
ktoré jej Boh udelil, aby bola vierohodnosť katolíckej viery očividná. (N 
385) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) 
PRVÁ SCHÉMA KONŠTITÚCIE O KRISTOVEJ CIRKVI 

 

 Kiežby všetci pochopili, ako je táto spoločnosť, Kristova Cirkev, 
potrebná na spásu. Táto potrebnosť zodpovedá veľkosti spoločenstva 
a spojeniu s Kristom ako Hlavou a jeho Tajomným telom, lebo nijakú 
inú obec neživí a neopatruje tak ako svoju Cirkev, len ju, lebo len ju 
miloval, za ňu vydal seba samého, aby ju posvätil a očistil v krstnom 
prameni slovom života. Ju chcel mať za svoju vznesenú Cirkev bez 
poškvrny a vrásky alebo inej chyby, ju chcel mať svätú a neporušenú. 
A tak učíme: Cirkev nie je nejaká nezáväzná spoločnosť, ohľadom ktorej 
by pre spásu ľudí bolo ľahostajné, či ju človek pozná alebo nie, či do nej 
vstúpi alebo ju opustí. Je bezpodmienečne potrebná, a to nielen v 
dôsledku príkazu nášho Pána, ktorým Vykupiteľ nariadil všetkým 
národom, aby vstúpili do jeho Cirkvi. Potrebná je aj ako prostriedok, 
pretože v poriadku spásy, ustanovenom Božou opaterou, nemôže sa 
dosiahnuť spoločenstvo s Duchom Svätým, účasť na pravde a živote, 
ak to nie je v Cirkvi a skrze Cirkev, ktorej hlavou je Kristus. (N 368) 

 Ďalej je článkom viery: Mimo Cirkvi nemôže byť nikto spasený. Isteže, 
nie všetci, čo žijú v neprekonateľnej nevedomosti ohľadom Krista a 
jeho Cirkvi, už na základe tejto nevedomosti by mali byť zatratení. Veď 
v očiach Pánových nepadá na nich nijaká vina; on chce, aby všetci ľudia 
boli zachránení a dospeli k poznaniu pravdy. Darúva aj svoju milosť 
každému, kto sa podľa svojich síl namáha, takže môže dosiahnuť 
ospravodlivenie a večný život. Túto milosť však nedosiahne nikto, kto 
je odtrhnutý od jednoty viery alebo od spoločenstva s Cirkvou z vlastnej 
viny a keď tak aj odchádza z tohto života. Kto nie je v tejto arche, 
zahynie v potope. A tak zavrhujeme a dištancujeme sa od bezbožného 
učenia o rovnocennosti všetkých náboženstiev, čo odporuje aj 
ľudskému rozumu. A tak chcú deti tohto sveta odstrániť rozdiel medzi 
pravým a falošným a hovoria: Dvere do večného života sú otvorené 
všetkým, nezáleží na tom, z akého náboženstva pochádzajú. Alebo: 
Ohľadom pravdy nejakého náboženstva je vždy iba väčšia alebo 
menšia pravdepodobnosť nikdy však istota. Takisto odsudzujeme 
bezbožný názor tých, ktorí otvárajú nebeské kráľovstvo pod falošnou 
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zámienkou: je nevhodné a rozhodne nie je na spásu nevyhnutné 
opustiť náboženstvo, v ktorom sa človek narodil, vyrástol, aj keď je ono 
falošné. Ba obviňujú Cirkev, ktorá vyhlasuje, že pravým náboženstvom 
je jedine ona, a ktorá všetky náboženstvá a sekty, ktoré sú odlúčené od 
jej spoločenstva, odmieta a zavrhuje. Domnievajú sa možno, že 
nespravodlivosť by mohla mať niekedy účasť na spravodlivosti a 
temnota na svetle a že by Kristus mohol uzavrieť so satanom nejaký 
dohovor. (N 369) 

 

UČENIE CIRKVI 

Pápež Pius XII. Mystici Corporis. O tajomnom tele Kristovom. (r. 1943) 

 Ctihodní bratia, viete, že sme už od nastúpenia svojho úradu do božej 
ochrany zverili aj tých, čo nepatria do viditeľného tela katolíckej Cirkvi. 
Slávnostne sme vyhlásili, že podľa príkladu dobrého Pastiera želáme si 
len to, aby mali život a mali ho v hojnosti. Toto slávnostné vyhlásenie 
opakujeme, keď sme už prosili o modlitby celú Cirkev v tejto encyklike, 
ktorou oslavujeme „veľké a slávne Kristovo telo". Všetkých, ktorí 
nepatria do Cirkvi, láskavé vyzývame, aby ochotne nasledovali vnútorné 
volanie božej milosti a urobili všetko, žeby sa dostali z toho stavu, v 
ktorom nemôžu mať zaistené večné spasenie. Hoci majú akúsi 
neuvedomelú túžbu po tajomnom tele Kristovom, jednako sú zbavení 
toľkých nebeských darov a pomoci, z ktorých sa tešia len tí, čo sú v 
katolíckej Cirkvi. Preto nech vstúpia do katolíckej jednoty a nech všetci 
zjednotení s nami v jednom tele Ježiša Krista kráčajú v jednej hlave vo 
zväzku vznešenej lásky. Neprestávajúc prosiť Ducha lásky a pravdy 
očakávame ich s otvoreným náručím, nie ako cudzincov, lež ako synov, 
ktorí vstupujú do vlastného otcovského domu. 
 

UČITELIA CIRKVI: 

 Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku. (Sv. Cyprián) 
 Kto nemá Krista za hlavu, nemôže byť spasený; avšak ten, čo 

nenachádza sa v tele Cirkvi, nemá Krista za hlavu. (Sv. Augustín)  
 Kto bohabojne žije, ten má lásku k Bohu, a táto je preňho krstom zo 

žiadosti i robí ho údom pravej Cirkvi. Taký teda bude spasený, nie snáď 
skrze blud, ale skrze svoju patričnosť k Cirkvi. (Bellar.) 

 Cirkev zahrňuje v sebe všetkých spravodlivých, počnúc od 
spravodlivého Ábela až do ostatného vyvoleného na konci sveta. (Sv. 
Greg. Vel.)  
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KATECHIZMUS  

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  
Len katolícka Cirkev sama spasí človeka, t.j. katolícka Cirkev sama má 

prostriedky čo vedú k spáse: Kristovo učenie, Kristom ustanovené 
prostriedky milosti a Kristom stavených učiteľov a správcov Cirkvi.   
 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. (Mk 16, 16) 
 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v 

posledný deň. (Jn 6, 54) 
 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného 

ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk. ap. 4, 12)  
Bolo by smiešne, keby sme sa domnievali, že Pánu Bohu je všetko jedno, 

či sa klaniame Jemu alebo s pohanmi drevu a kameňu, či máme Krista za Jeho 
Syna alebo so židmi za bohorúhača. Prečo by Kristus a po ňom sv. apoštoli s 
takými ťažkosťami hlásali evanjelium, keby bolo všetko jedno, čo veríme? 
Prečo by sv. apoštoli tak prísne vystupovali proti každému, kto prekrúcal 
Kristovo učenie?  
 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako 

sme vám hlásali, nech je prekliaty! (Gal. 1, 8)  
 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do 

domu, ani ho nepozdravujte. (2 Jn 1, 10) 
Prečo by Boh obrátil Pavla, alebo poslal anjela a vierozvesta ku 

Korneliovi? Sv. apoštoli jasne dosvedčili:  
 Kto nie je so mnou, je proti mne. (Mt 12, 30) 
 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel 

poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. (Mt 18, 17) 
 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď vieš, že 

takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba. (Tit 3, 10-11) 
Kto svojou vlastnou vinou je mimo kat. Cirkvi, nebude spasený. Preto 

každý inoverec, akonáhle pozná pravdu kat. viery, je prísne zaviazaný, stať 
sa údom kat. Cirkvi.  
 Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil 

jeho vôľu, veľmi zbijú. (Lk 12, 47) 
Kto je však bez svojej viny mimo katolíckej Cirkvi, môže byť spasený, ak 

žije bohabojne; lebo taký je svojou vôľou údom kat. Cirkvi.  
 Ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. 

(Sk 10, 35) 
 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. (Jn 15, 22) 

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
161  Veriť v Ježiša Krista a v toho, ktorý ho poslal pre našu spásu, je 

nevyhnutné, aby sme dosiahli spásu. «Keďže „bez viery je... nemožné 
páčiť sa Bohu“ (Hebr 11,6) a dostať sa do spoločenstva jeho synov, bez 
nej nikto nikdy nemôže dosiahnuť ospravodlivenie a nikto, nedosiahne 
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večný život, iba ak „vytrvá do konca“» (Mt 10,22;24,13).(I.Vatikánsky koncil: 
Denz.-Schönm. 3012, Tridentský koncil: Denz.-Schönm. 1532) 

„Mimo Cirkvi niet spásy“ 
846 Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní otcovia? 

Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od 
Krista hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom: Koncil „na 
základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je 
nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva 
prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou 
k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery 
a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, do ktorej 
ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí 
ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista 
ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo 
v nej vytrvať.“  

847 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú 
Krista a jeho Cirkev: „Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo 
evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod 
vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom 
svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“ 

848 „Hoci Boh môže cestami, ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez 
vlastnej viny nepoznajú evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné 
páčiť sa mu, Cirkev má povinnosť a zároveň sväté právo evanjelizovať 
všetkých ľudí.  

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 768 § 1. Hlásatelia Božieho slova majú veriacim predkladať 
predovšetkým to, čo treba veriť a konať na slávu Boha a spásu 
ľudí. 

Kán. 747 § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, 
verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, 
nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým 
národom aj pri používaní vlastných spoločenských 
oznamovacích prostriedkov.  
§ 2. Cirkvi prislúcha právo vždy a všade ohlasovať morálne 
zásady, týkajúce sa aj sociálneho poriadku, ako aj posudzovať 
akékoľvek ľudské záležitosti, pokiaľ to vyžadujú základné práva 
ľudskej osoby alebo spása duší.  

Kán. 748 § 1. Všetci ľudia sú zaviazaní v tých veciach, ktoré sa vzťahujú na 
Boha a jeho Cirkev, hľadať pravdu a keď ju spoznajú na základe 
božského zákona majú povinnosť a právo ju prijať a zachovávať.  

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo číže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
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slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom. 

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  

Kán. 1364  § 1. Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie 
na základe rozsudku už vyneseného.  

 

9.9  TRADÍCIA V CIRKVI 
 

DOGMA (De fide): 
 Kristus založil Cirkev s cieľom pokračovať v jeho diele vykúpenia po 

všetky časy.271  

 

 
 

 

 

A TAK TEDA, BRATIA, STOJTE PEVNE A DRŽTE SA 

UČENIA, KTORÉ STE PRIJALI ČI UŽ SLOVOM A ČI NAŠIM 

LISTOM.  
(2. Sol. 2, 15) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) 

 Ten, kto tvrdí, že sa môže stať, že v súlade s pokrokom vo vede sa musí 
dať článkom viery predkladaným Cirkvou iný zmysel, než ako ho chápala 
a chápe Cirkev, nech je exkomunikovaný. (N 57) 
 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ VIERE: 

 Učenie viery, ktoré zjavil Boh, nebolo predložené ako nejaký filozofický 
systém, ktorý sa má ľudským úsilím zdokonaľovať, ale ako božský 
poklad, zverený Kristovej neveste, aby ho verne ochraňovala a 
neomylne vysvetľovala. A preto sa aj musí stále zachovať ten zmysel 
posvätných právd viery, ako bol raz svätou matkou Cirkvou vysvetlený. 

                                                           

271 L. Ott. Book 4, Part 2, § 3. The Purpose of the Church; D 1821 
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Nikdy neslobodno odstúpiť od tohto zmyslu pod zámienkou a v mene 
nejakého vyššieho chápania. (N 386) 

 „A tak nech rastie a mocne sa rozvíja poznanie, veda a múdrosť tak u 
každého jedného, ako aj v celku, tak v jednotlivom človekovi, ako aj v 
celej Cirkvi zodpovedajúco stupňom ľudského života a generácií, ale im 
primeraným spôsobom, totiž v tej istej náuke viery, v tom istom zmysle 
a v tom istom chápaní." (Vincent z Leriny) (N 44) 

 Keďže Cirkev s apoštolskou službou ďalšieho ohlasovania viery dostala 
aj úlohu ochraňovať poklad viery, má od Boha aj právo a povinnosť to, 
čo sa neprávom nazýva vedou (1 Tim 6,20), verejne zavrhovať, aby nikto 
nebol oklamaný „filozofiou a prázdnym mámením" (Kol 2,8). Preto ani 
jeden veriaci v Krista nesmie také názory, o ktorých sa zistí, že protirečia 
učeniu viery - najmä keď ich Cirkev zavrhne -, brániť ako pravé 
výdobytky vedy; naopak, musí ich považovať za bludy, ktoré klamú tým, 
že predstierajú pravdu. (N 41) 

Božie slovo v Tradícii a Písme 

 (...) S božskou a katolíckou vierou treba to všetko veriť, čo sa nachádza 
v napísanom alebo tradovanom Božom slove, a Cirkev to predkladá 
slávnostným rozhodnutím alebo obyčajným všeobecným hlásaním 
viery ako predmet viery zjavený od Boha. (N 97) 

 
DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553) 

 Pevne sa pridržiavame tej viery a ohlasujeme tú vieru, ktorá bola 
darovaná od začiatku naším Bohom a Spasiteľom Ježišom Kristom 
svätým apoštolom a nimi ohlasovaná celému svetu. Svätí Otcovia ju 
poznali a vysvetľovali a odovzdali svätým cirkvám, najmä keď sa zišli na 
štyroch cirkevných konciloch.  (N 83) 

 

RÍMSKA SYNODA V LATERÁNE ZA PÁPEŽA MARTINA I. (r. 649) 

 Kto podľa svätých Otcov nevyznáva ústami a srdcom do posledného slova 
skutočne a opravdivo všetko to, čo bolo odovzdané a ohlasované svätými 
Otcami a piatimi všeobecnými úctyhodnými koncilmi svätej katolíckej a 
apoštolskej Cirkvi Božej, nech je exkomunikovaný. (N 84)  

 

DRUHÝ NICEJSKÝ KONCIL (r. 787) 

 Kto neprijíma celú cirkevnú Tradíciu či napísanú, alebo nenapísanú, nech 
je exkomunikovaný. (N 85) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 4. ZASADNUTIE (r. 1546) 

Cirkev ako vysvetlovateľka Svätého písma 
 Okrem toho (koncil), aby držal na uzde ľahkomyseľných duchov, 

ustanovuje: nech sa nik neodváži vo veciach viery a mravov, ktoré patria 
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k budovaniu kresťanského učenia, prekrúcať, spoliehajúc sa na svoju 
vlastnú múdrosť, Sväté písmo podľa svojho vlastného náhľadu proti 
tomu zmyslu, ktorého sa pridržiavala a pridržiava svätá matka Cirkev – 
jej totiž prislúcha vynášať úsudok o pravom zmysle a vysvetľovať 
posvätné Písma - alebo Sväté písmo vysvetľovať proti jednomyseľnému 
súhlasu Otcov, aj keby také výklady neboli nikdy uverejnené. (N 93) 

 Posvätný ekumenický a všeobecný Tridentský koncil (...) si stále kládol 
za cieľ vykoreniť bludy a zachovať v Cirkvi čistotu evanjelia. Toto 
evanjelium kedysi vo svätých Písmach prorokmi prisľúbené náš Pán 
Ježiš Kristus, Syn Boží, najprv vlastnými ústami ohlasoval a potom ho 
svojim apoštolom rozkázal hlásať „všetkému stvoreniu" (Mk 16, 15) ako 
prameň každej spasiteľnej pravdy a mravného poriadku. Koncil vie, že 
táto pravda a tento poriadok sa nachádzajú v napísaných knihách a v 
nenapísaných tradíciách, ktoré apoštoli dostali z úst Krista, alebo ich 
apoštoli vnuknutím Ducha Svätého akoby z ruky do ruky ďalej 
odovzdávali a tak sa dostali až k nám. (N 87) 

 A tak koncil nasleduje príklad pravoverných Otcov, keď všetky knihy 
Starého zákona a Nového zákona - veď autorom jedných i druhých je 
jeden Boh - spolu s tradíciami týkajúcimi sa viery a mravov uznáva a ctí 
si s tou istou láskou a úctou, veď pochádzajú buď z úst Krista, alebo boli 
vnuknuté Duchom Svätým a v katolíckej Cirkvi sa zachovávajú v 
neporušenej následnosti. (N 88) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE (1870) PRVÁ DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA O KATOLÍCKEJ CIRKVI (1870) 

 Aby splnili túto pastiersku úlohu, naši predchodcovia sa stále a 
neúnavne usilovali, aby sa spásne Kristovo učenie rozširovalo medzi 
všetkými národmi sveta. A s rovnakou starostlivosťou bdeli, aby tam, 
kde bolo prijaté, bolo zachované nedotknuté a čisté. Preto biskupi 
celého zemekruhu či ako jednotlivci, alebo zhromaždení na synodách 
zachovávali oddávna existujúcu obyčaj cirkví a starobylé pravidlo: 
o osobitných nebezpečenstvách, ktoré vznikli v záležitostiach viery, 
referovali tejto Apoštolskej stolici, aby sa ujmy na viere napravili 
predovšetkým tam, kde viera nemôže  trpieť nijakú ujmu. Rímski 
veľkňazi však podľa požiadaviek časových okolností a situácie, 
zvolaním všeobecných koncilov alebo zistením mienky Cirkvi, 
roztrúsenej po celom zemekruhu, partikulárnymi synodami alebo inými 
prostriedkami, ktoré poskytovala Božia opatera, rozhodli, že sa treba 
pridržiavať toho, čo s Božou pomocou spoznali, že sa zhoduje so Svätým 
písmom a s apoštolskou tradíciou. Petrovým nástupcom totiž nebol 
prisľúbený Duch Svätý, aby z jeho vnuknutia objavovali nové učenie, lež 
aby za jeho asistencie od apoštolov tradované Zjavenie čiže poklad 
(depozit) viery sväto ochraňovali a verne vykladali. (N 451) 
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DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. DEI VERBUM. 2. KAP. ODOVZDÁVANIE 

BOŽIEHO ZJAVENIA 

10. Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jeden posvätný poklad 
Božieho slova, ktorý je zverený Cirkvi. Úloha autenticky vysvetľovať Božie 
slovo, písané alebo ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému 
úradu Cirkvi, ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša Krista. Tento 
učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo 
bolo odovzdané, lebo z Božieho poverenia a pomocou Ducha Svätého 
nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu 
viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom. 

Je zrejmé, že posvätná Tradícia, Sväté písmo a Učiteľský úrad Cirkvi 
podľa múdreho Božieho rozhodnutia tak navzájom súvisia a sú spojené, že 
jedno bez druhého by neobstálo, a všetky spolu – každé svojím spôsobom – 
pôsobením jediného Ducha Svätého účinne prispievajú k spáse duší. 
(www.kbs.sk) 
 

UČITELIA CIRKVI 

 Ste šťastní tí, kto ste zostali v Cirkvi skrze svoju vieru. Pevne sa držte 
základov viery, ktoré ste získali z apoštolskej tradície.  ... V súčasnej kríze 
sú to oni, kto sa od nej odtrhli. (Sv.  Atanás, r. 373) 

 Nikto, moji milovaní bratia, nikdy nepremôže vašu vieru. A my pevne 
veríme, že Boh nám jedného dňa vráti naše kostoly.“ (Sv. Atanás) 

 Ja by som ani evanjeliu neveril, keby ma k tomu nenútila vážnosť Cirkvi. 
(Sv. Augustín) 

 Neučte nič nové, ale vštepujte do sŕdc všetkých tie veci, ktoré otcovia 
ctihodnej pamäti učili jednotným zvestovaním... Nezvestujeme odtiaľ nič 
iného než to, čo sme obdržali od našich predkov. Vo všetkých veciach, ako 
v nariadení viery, tak v dodržovaní poriadku, preto zachovávajme dávny 
vzor. (Pápež sv. Lev Veľký) 

 Držte sa pevne toho, aby vaša viera bola identická s pradávnou vierou. Keď 
sa toho zrieknete, zrušíte jednotu Cirkvi... Musíme si byť istí hlavne tým, že 
viera ľudu je dnes rovnaká s vierou ľudu minulých storočí. Pokiaľ to tak 
nie je, potom by sme boli v inej Cirkvi než v ktorej boli oni, a skutočne by 
Cirkev nebola Jedna.“ (Sv. Tomáš Akvinský) 

 Prijímam s úprimnou vierou náuku viery odovzdávanú nám od apoštolov 
pravovernými Otcami, vždy v rovnakom zmysle a s rovnakým výkladom. 
(Pápež sv. Pius X.) 

 Skutočnými priateľmi ľudu nie sú ani revolucionári, ani novátori, ale muži 
tradície. (Pápež sv. Pius X.) 

 Sľubujem ... nezmeniť nič z prijatej tradície a nič z toho,  čo som spoznal, že 
bolo predo mnou strážené mojimi Bohumilými predchodcami, ani v tom 
učiniť zásah, zmeniť to alebo dovoliť v tom nejakú novotu. (Pápežská prísaha) 

  

http://www.kbs.sk/
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PRÍSAHA PROTI MODERNIZMU PREDPÍSANÁ PÁPEŽOM PIOM X. (1910): 
Zloženie prísahy sa vyžadovalo od celého kléru, činného v pastorácii alebo 

vo vyučovaní. 
 Prijímam a pridržiavam sa pevne všetkého a každej jednotlivosti, čo 

bolo neomylným magistériom Cirkvi určené, ustanovené a vysvetlené, 
najmä tie časti učenia, ktoré sú v priamom protiklade k bludom 
súčasnej doby. (N 60) 

 Úprimne prijímam učenie viery, ktoré sa dostalo od apoštolov cez 
pravoverných Otcov stále v tom istom zmysle a v tom istom význame 
až k nám. Preto úplne zavrhujem bludársky výmysel akéhosi vývoja 
článkov viery, ktoré vraj prechádzajú od jedného zmyslu k druhému, a 
tento zmysel je odchodný od toho, ktorý kedysi mala Cirkev. Takisto 
zavrhujem každý blud, snažiaci sa nahradiť božský, Kristovej neveste 
odovzdaný poklad, ktorý má ona verne chrániť, nejakým výplodom 
filozofického myslenia alebo výplodom ľudského povedomia, ktoré sa 
ľudským úsilím postupne formovalo a v budúcnosti sa má 
v neohraničenom pokroku zdokonaľovať. (N 64) 

 Zavrhujem takisto ten spôsob posudzovania a vysvetľovania Svätého 
písma, ktorý nedbá na tradíciu Cirkvi, na obdobnosť viery („analogi a 
fidei") a normy Svätej stolice, osvojuje si výmysly racionalistov a 
uznáva práve tak nedovolene, ako aj neuvážene textovú kritiku za 
jedinú a najvyššiu normu. (N 68) 

 Zavrhujem aj mienku tých, čo sa pridržiavajú toho, že učiteľ teologickej 
historickej vedy alebo spisovateľ na tomto poli by sa mal najprv vzdať 
každej predpojatej mienky o nadprirodzenom pôvode katolíckej 
tradície alebo o božskom prisľúbení pomoci v trvalom zachovaní 
každej jednej zjavenej pravdy. Spisy jednotlivých Otcov by sa mali 
vysvetľovať podľa čisto vedeckých zásad, pričom sa vylučuje 
akákoľvek cirkevná autorita, a s tou istou slobodou úsudku, s akou sa 
zvyčajne skúma akákoľvek mimo cirkevná historická pamiatka. (N 69) 

 Napokon vyznávam celkom všeobecne: úplne sa dištancujem od bludu, 
ktorý modernistov vedie k tvrdeniu, že v posvätnej Tradícii sa 
nenachádza nič božské, alebo - a to je ešte horšie - to božské chápu v 
panteistickom zmysle, takže už nič iné neostáva, iba holá a jednoduchá 
skutočnosť, ktorá sa nachádza na tej istej rovine ako aj obyčajné 
udalosti dejín, totiž to, že ľudia vlastným úsilím, svojou starostlivosťou 
a rozumom pokračovali v nasledujúcich vekoch v škole, ktorú založil 
Kristus a jeho apoštoli. A preto sa pevne pridržiavam a až do 
posledného dychu svojho života sa budem pridržiavať viery Otcov v 
bezpečný dar pravdy, ktorý je, bol a stále bude v následnosti 
biskupskej služby od čias apoštolov, takže nie loje predmetom viery, čo 
by sa mohlo zodpovedajúc kultúre každého jedného veku zdať lepšie a 
primeranejšie, ale to, že nikdy nebola inak predmetom viery, nikdy sa 
inak nechápala absolútna a nemeniteľná pravda, ktorú od začiatku 
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ohlasovali apoštoli. Sľubujem, že toto všetko budem verne, úplne a 
úprimne zachovávať a nedotknuté chrániť, a že sa ani v učení, ani 
slovom, ani písmom od toho neodchýlim. Tak sľubujem, tak prisahám, 
tak nech mi pomáha Boh a tieto sväté Evanjeliá. (N 70) 

 
 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  
 Choďte teda, učte všetky národy... a ja som s vami po všetky dni až do 

skončenia sveta. (Mt 28,19-20)  
Vo veľkom omyle sú tí, ktorí si myslia, že len sv. Písmo je na to, aby sa 

zjavené pravdy hlásali svetu. Bola to Božia vôľa, ktorá chcela, aby sa ľudia 
skrze kázanie a vôbec nie, ako sa domnievajú protestanti, len skrze sv. Písmo 
dozvedeli o zjavenom učení a tak boli privedení k viere v Boha.  
 … urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré 

nie sú zapísané v tejto knihe. (Jn 20, 30) 
 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna 

opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré 
by bolo treba napísať. (Jn 21, 25) 

Lebo Kristus sám iba kázal a nič nepísal. A apoštolom prikázal:  
 Choďte teda, učte všetky národy. (Mt. 28, 19)  

a nie: „Píšte všetkým národom“. Preto apoštoli, okrem dvoch, nepísali knihy, 
ale len kázali.  Knihami veriacich boli sami apoštoli. (Sv. Aug.)  

Sv. Pavol vraví:  
 Viera je z počutia. (Rim. 10, 17)  
Sv. Písmo je písané, podanie nepísane slovo Božie. Preto sv. Pavol 

napomína kresťanov, aby sa nedržali len toho, čo im bolo listom, ale i toho, 
čo im bolo i ústne oznámené.  
 … k čomu vás povolal skrze naše evanjelium (2. Sol. 2, 14) 
Apoštoli zvestovali Božie slovo predovšetkým ústne a tiež toto ústne 

svedectvo zanechali Cirkvi, aby bolo v nej živé po všetky veky. 
 Opatruj, čo ti bolo zverené. (1. Tim 6, 20)  
 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš 

takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. (1. Tim 4,16)  
 Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, 

ktoré sú v Ježišovi Kristovi. (2 Tim 1, 13-14).  
 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým 

ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. (2 Tim 2, 2) 
 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho 

si sa to naučil. (2 Tim 3, 14) 
 Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo 

ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. (1 Jn 2, 24) 
 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! Nedajte sa zviesť 

všelijakými a cudzími náukami. (Heb. 13, 8-9) 
 Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje 

učenie, ako som vám ho odovzdal.  (1 Kor 11, 2) 
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Keby Písmo sv. bolo jediným prostriedkom, ktorým je možné dôjsť k 
poznaniu zjavených právd, potom by ani dnes nemohli k tomu dôjsť takí 
ľudia, čo nevedia čítať alebo pre svoju chudobu si žiadnu bibliu nemôžu 
zaopatriť, alebo nemajú potrebné vedomosti, aby mohli rozumieť aj ťažším 
miestam v biblii. A predsa Boh chce, aby všetci ľudia došli k poznaniu pravdy. 
 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli 

všetci ľudia spasení a poznali pravdu. (1. Tim. 2, 4) 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

97 Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jediný posvätný poklad Božieho 
slova. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 279  § 1 Klerici majú pokračovať v posvätných štúdiách aj po 
prijatí kňazstva a pridŕžať sa tej spoľahlivej náuky, založenej 
na Svätom písme, odovzdanej predkami a všeobecne prijatej 
Cirkvou, ako ju vymedzujú najmä dokumenty koncilov a 
Rímskych veľkňazov, vyhýbajúc sa svetským novotám vo 
vyjadrovaní a nepravej vede.  

Kán. 747  § 1 Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za 
pomoci Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie 
skúmala, verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a 
vrodené právo, nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať 
evanjelium všetkým národom.  

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené 
buď slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným 
zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; 
všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, 
ktoré sú s nimi v rozpore.  

Kán. 760 V službe slova, ktorú treba opierať o Sväté písmo, tradíciu, 
liturgiu, magistérium a život Cirkvi, Kristovo tajomstvo sa má 
predkladať celostne a verne. 
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9.10   POVINNOSTI VERIACICH V CIRKVI 
 
 

 

MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, Z CELÉHO 

SVOJHO SRDCA, Z CELEJ SVOJEJ DUŠE,  

Z CELEJ SVOJEJ MYSLE A Z CELEJ SVOJEJ SILY! 

MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA 

SAMÉHO! (Mk 12, 30-31) 

 
1 Tim 2, 1-4 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby 

a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za 
všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a 
pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto 
je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby 
boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870) Dogmatická 
konštitúcia o katolíckej viere : 

 Keďže Cirkev s apoštolskou službou ďalšieho ohlasovania viery dostala aj 
úlohu ochraňovať poklad viery, má od Boha aj právo a povinnosť to, čo sa 
neprávom nazýva vedou (1 Tim 6, 20), verejne zavrhovať, aby nikto nebol 
oklamaný „filozofiou a prázdnym mámením“ (Kol 2,8). (N 41) 

  Preto ani jeden veriaci v Krista nesmie také názory, o ktorých sa zistí, že 
protirečia učeniu viery - najmä keď ich Cirkev zavrhne, brániť ako pravé 
výdobytky vedy; naopak, musí ich považovať za bludy, ktoré klamú tým, že 
predstierajú pravdu. (N 41) 

 

UČENIE CIRKVI 

PÁPEŽ PIUS XII. MYSTICI CORPORIS. O TAJOMNOM TELE KRISTOVOM. 
(1943) 

POVZBUDENIE MILOVAŤ CIRKEV  

 Náš pastiersky úrad vyžaduje, aby sme duše vrúcnou láskou povzbudili 
milovať toto tajomné telo. Nemyslíme na lásku, ktorá sa vyčerpáva v 
myšlienkach a slovách, ale na lásku, prejavujúcu sa v skutkoch. 
Starozákonní ľudia spievali o svojom pozemskom meste: „Keby som na 
teba zabudol, Jeruzalem, nech zabudnutiu prepadne moja pravica. Nech 
sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak nebudem pamätať na teba, ak 
nebudem pokladať Jeruzalem za najvyššiu svoju radosť." (Ž. 137, 5-6) O čo 
viacej sa máme honosiť a tešiť my, ktorí bývame v meste, vystavanom 
na svätom vrchu zo živých a vyvolených kameňov, medzi ktorými 
uholným kameňom je Ježiš Kristus.(Ef. 2, 20) Nemožno si pomyslieť nič 
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slávnostnejšieho, vznešenejšieho ako byť členom svätej, katolíckej, 
apoštolskej, rímskej Cirkvi, v ktorej sa stávame údmi tajomného tela, 
poslúchame takú vznešenú hlavu, prijímame Ducha Božieho, živíme sa 
v tomto pozemskom vyhnanstve rovnakou náukou a rovnakým 
anjelským chlebom, kým sa konečne nebudeme v nebi spoločne sýtiť 
neprestávajúcou blaženosťou. Aby nás anjel tmy, pretvárajúci sa na 
anjela svetla, neoklamal, najvyšším zákonom našej lásky musí byť: 
milovať Kristovu Nevestu takú, akú ju Kristus ustanovil a vlastnou krvou 
získal. Nestačí teda vážiť si sviatosti, ktorými nás dobrá matka Cirkev 
chová, alebo slávnostné posvätné spevy a liturgické obrady, ktoré nás 
napĺňajú potechou a radosťou a ktorými Cirkev dvíha naše mysle k 
nebu. Treba si vysoko ceniť aj sväteniny a rozličné úkony pobožnosti, 
ktorými Cirkev duše veriacich potešuje a naplňuje Duchom Kristovým. 
Nie je len našou povinnosťou opätovať jej materinskú lásku k nám, ako 
sa svedčí na dietky, lež musíme uznať aj jej autoritu, ktorú púta v 
poslušnosť Kristovi. (2 Kor. 10, 5) Podriaďme sa preto jej zákonom a 
mravným príkazom, ktoré sa nám zdajú tvrdé, odkedy naša 
prirodzenosť stratila pôvodnú nevinnosť. Búriace sa telo treba ovládať 
dobrovoľným uzdením a niekedy treba sa zrieknuť príjemných vecí, aj 
keď nie sú zlé. Nestačí len milovať toto mystické telo len preto, že jeho 
Hlava je božská a že je obdarená nebeskými darmi, ale musíme ho milovať 
činorodou láskou i také, akým sa ukazuje v terajšom smrteľnom živote, 
kde sa skladá z údov, ktoré majú všetky slabosti ľudskej prirodzenosti... 
Treba milovať i tie údy, ktoré pre svoju slabosť nie sú hodné miesta, 
ktoré zaujímajú v tajomnom tele. Aby táto pevná a neochvejná láska 
prebývala v našich dušiach a vzmáhala sa zo dňa na deň, je potrebné, aby 
sme sa navykli vidieť v Cirkvi samého Krista. Kristus totižto v Cirkvi žije, 
v nej učí, skrze ňu riadi a v nej udeľuje svätosť. 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  
Ako dal Boh nebeským telesám pevné príkazy (Ž. 148, 6), tak i ľudom dal 

príkazy alebo zákony. Boh nám dal príkazy, aby nás urobil šťastnými dnes i 
vo večnosti. 

Najdôležitejšie príkazy sú dva príkazy lásky, totiž lásky k Bohu a k 
blížnemu; lebo tieto obsahujú v sebe všetky iné príkazy. 
 Prvé je toto: »Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z 

celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« Druhé je toto: 
»Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho 
prikázania, ako sú tieto, niet. (Mk 12, 30-31)  

 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci. (Mt. 22, 40) 
Láska k Bohu sa prejavuje v tom, že ustavične túžime po Bohu, stránime 

sa toho, čo nás od Boha odlučuje, pracujeme pre česť Božiu a ochotne 
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prijímame to, čo je od Boha. Láska je domáhanie sa veci, aby sme s ňou boli 
spojení. Odtiaľ pochádza, že ustavične myslíme na to, čo milujeme. Preto 
Kristus hovorí:  
 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt. 6, 21) 
Blížneho máme milovať preto, lebo to Kristus prikazuje; ďalej preto lebo 

blížny je dieťa Božie a obraz Boží; konečne aj preto lebo všetci pochádzame 
od tých istých prarodičov a všetci sme povolaní k spáse. 
 A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 

(1. Jn 5, 1) 
 Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? (Mal. 2, 10) 
Láska k blížnemu sa prejavuje v tom, že blížnemu zo srdca prajeme dobré 

a neškodíme mu, ale činíme dobré. 
 Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. (1. Jn 3, 18) 
 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! (Rim. 12, 15) 
Musíme milovať Cirkev. Cirkev vychováva ľudí pre nebo. Cirkev hlása 

učenie Kristovo, udeľuje prostriedky milosti ustanovené Kristom a spravuje 
spoluúdy Cirkvi. 
  „Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, 

ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 33.) 
 Ale vaša reč nech je „áno – áno“, „nie – nie“. Čo je navyše, pochádza od 

Zlého. (Mt. 5,37) 

UČITELIA CIRKVI 

 Boh nikdy neprikazuje niečo, čo by neslúžilo k najlepšiemu tým, ktorým 
prikazuje. (Sv. Aug.)  

 Boh prikazuje len preto, aby mal príčinu odplatiť nás. (Sv. Pavlin) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

CIC 1983 
Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 

napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným 
zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; 
všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú 
s nimi v rozpore.  

Kán. 752 Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu 
a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo 
kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú 
hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlásiť 
definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať 
tomu, čo sa s ňou nezhoduje.  

Kán. 754 Všetci veriaci sú povinní zachovávať konštitúcie a dekréty, ktoré 
s cieľom predkladať náuku a odsudzovať mylné názory vydáva 
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zákonná cirkevná vrchnosť, zo zvláštneho dôvodu však tie, ktoré 
vydáva Rímsky veľkňaz alebo kolégium biskupov.  

Kán. 211 Všetci veriaci majú povinnosť a právo vynasnažovať sa, aby sa 
božské posolstvo spásy stále viac a viac dostávalo k všetkým 
ľuďom všetkých čias a celého sveta.  

Kán. 225  § 1. Laici, keďže tak ako všetci veriaci sú krstom a birmovaním 
Bohom určení na apoštolát, majú všeobecnú povinnosť a požívajú 
právo ako jednotlivci aj ako spojení v združeniach vynasnažovať 
sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete 
spoznali a prijali.  

Kán. 227 Laickí veriaci majú právo, aby sa im vo veciach pozemskej obce 
priznala sloboda, ktorá prislúcha všetkým občanom. Avšak pri 
užívaní tejto slobody sa majú starať, aby ich činnosti boli 
preniknuté evanjeliovým duchom a pozorne počúvali náuku 
predkladanú magistériom Cirkvi, pričom sa v názorových 
otázkach majú chrániť, aby vlastnú mienku nepredkladali ako 
náuku Cirkvi. 

Kán. 212  § 3. Podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti, ktoré požívajú, sami 
(veriaci) majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť 
posvätným pastierom svoju mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú 
na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj ostatných veriacich pri 
neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom a so 
zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť osôb.  

Kán. 209  § 1. a 2 Veriaci sú zaviazaní aj svojím spôsobom konania 
vždy zachovávať spoločenstvo s Cirkvou. S veľkou 
starostlivosťou majú plniť povinnosti, ktorými sú viazaní tak 
voči celej Cirkvi, ako aj partikulárnej, do ktorej patria podľa 
predpisov práva.  

Kán. 210 Všetci veriaci musia podľa vlastného postavenia venovať svoje 
sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej 
ustavičné posväcovanie.  

CIC 1917  
Kánon 1325 § 1. Veriaci Kristovi sú povinní otvorene vyznávať 

kresťanskú vieru, kedykoľvek by ich mlčanie, otáľanie alebo 
spôsob konania v sebe zahrňovali skryté zapretie viery, 
opovrhovanie náboženstvom, urážku Boha alebo pohoršenie 
blížneho. 
§ 2. Ak niekto po prijatí krstu, zachovávajúc si meno kresťana, 
zarputilo popiera niektorú z právd, ktorú je nutné veriť božskou a 
katolíckou vierou, alebo o nej pochybuje, je heretik a ak celkom 
odstupuje od kresťanskej viery je odpadlík a ak nakoniec odmieta 
podriadenosť najvyššiemu Veľkňazovi alebo odopiera mať 
spoločenstvo s členmi Cirkvi, jej podriadenými, je rozkolník. 
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§ 3. Nech sa katolíci chránia konať bez povolenia Svätej Stolice, 
alebo v naliehavom prípade bez povolenia miestneho ordinára, 
učené hádky alebo porady s nekatolíkmi, obzvlášť verejné.  
 

9.11   CIRKEV A ŠTÁT 
 

 

DÁVAJTE TEDA, ČO JE CISÁROVO, CISÁROVI,  

A ČO JE BOŽIE, BOHU. 
(Mt 22, 21)  

 

UČENIE CIRKVI 

PÁPEŽ PIUS XII. MYSTICI CORPORIS - O TAJOMNOM TELE KRISTOVOM. 
(1943). ZA VLADÁROV. 

 Podobne, najmä v terajších časoch zdá sa nám nielen časovým, ale aj 
potrebným, horlivo a vrúcne modlievať sa za kráľov, kniežatá a za 
všetkých tých, ktorí majúc v rukách správu národov, môžu svojou 
vonkajšou ochranou pomáhať Cirkvi, aby sa po náležitom usporiadaní 
spoločnosti, pod dychom božej lásky zaskvel „pokoj, dielo 
spravodlivosti“ (Iz. 32, 17) ľudskému pokoleniu, sužovanému hroznými 
vlnami tejto strašnej pohromy, a aby svätá Matka Cirkev mohla viesť 
tichý a pokojný život vo všetkej nábožnosti a čistote. (1. Tim 2, 2) Musíme 
naliehavo prosiť Boha, aby všetci tí, ktorí spravujú národy, milovali 
múdrosť,(Múd. 6, 23) aby sa na nich nikdy nevzťahovali prísne slová 
Ducha svätého: „Najvyšší bude skúšať vaše skutky a spytovať 
myšlienky, lebo hoci ste boli služobníkmi jeho kráľovstva, nesúdili ste 
po pravde, ani ste nezachovávali spravodlivosti, ani ste nechodili podľa 
vôle božej. Hrozne a rýchle sa vám zjaví; lebo najprísnejší súd bude 
vykonaný na tých, ktorí sú predstavení. Bedárovi bude preukázané 
milosrdenstvo, ale mocní budú trpieť veľké múky, lebo Boh necúvne 
pred osobou nikoho, ani sa nebude ostýchať nijakej veľkosti; malého i 
veľkého on učinil a rovnako sa stará o všetkých. Ale mocnejších očakáva 
prísnejší súd. Preto vám, králi, patria tieto moje slová, aby ste sa naučili 
múdrosti a nezblúdili.“ (Múd. 6, 4-10) 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  

I svetská vrchnosť má svoju moc od Boha. Sv. Pavol vraví, že ten, čo sa 
protiví moci vrchnosti, protiví sa samotnému Bohu.  

 Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. 
A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu 
poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vladárov 
sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. (Rim. 13, 1-3) 
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A musíme poslúchať i zlé vrchnosti.  
 Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom, a nielen dobrým a 

miernym, ale aj zlým. (1. Pet. 2, 18)  
Avšak zákony, ktoré Boh dáva skrze svojich námestníkov, sú pravé zákony 
len vtedy, keď neprotirečia zjavenému zákonu. Proti Božiemu zákonu niet 
žiadneho zákona. Keď teda námestníci Boží prikazujú niečo také, čo Boh 
zakazuje, vtedy platí slovo sv. apoštola:   
 Boha treba viac poslúchať ako ľudí. (Sk. 5, 29)  
Cirkev podstatne prispieva štátu k povzneseniu jeho blahobytu, lebo učí 
poslušnosti voči svetskej vrchnosti, odporuje zločinom, povzbudzuje k 
šľachetným činom a dovedna spája rozličné národy. „Náboženstvo je 
mocnejšou ochranou štátu, než múry.“ (Plutarch)  „Ani najlepšia polícia nie je v 
stave nahradiť účinok jednoduchého dedinského katechizmu.“ (Walter)  

Koľkých ľudí zdržuje od nejedného zločinu náuka Cirkvi o vševedúcnosti 
Božej, o budúcom súde atď. Koľko nespravodlivého majetku býva 
prinavrátené na naliehanie kňazov (najmä v spovednici), koľko nepriateľov 
býva zmierených! Konečne Cirkev hlása, že spása závisí od skutkov 
milosrdenstva a nasledovne pravým kresťanom ukladá prísnu povinnosť, 
aby pomáhali núdznym. Cirkev sa podľa Kristovho príkazu ujíma 
predovšetkým chudobných, ktorým najviac hrozí nebezpečenstvo, že 
upadnú do neprávosti. Štáty, ktoré prenasledovali Cirkev, sa vždy veľmi 
skoro blížili ku svojej záhube. Tu platia slová Kristove:    
 „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti.“ 

(Lk. 11, 17)   
Náboženstvo a štát sú voči sebe, ako duša k telu. Tak ako telo bez duše 
zahynie, tak i štát bez náboženstva. Prorok Izaiáš hovorí k Bohu: Lebo národ 
a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom spustošené. (Iz. 
60, 12)  
 

MODLITBY CIRKVI  

MODLITBA ZA SVETSKÚ VRCHNOSŤ272 
Ó, Bože daj, aby sme sa poslušne, pokojne a spravodlivo chovali pred 

vrchnosťou, ktorú si nám ustanovil. Pokorne prosíme, dožič našej vrchnosti 
spravodlivosti, tichosti, udatnosti a múdrosti. Učiň ju udatnou 
v protivenstvách, zachovaj ju stálou v dobrom, spravuj a potešuj ju v úzkosti 
a daj jej premôcť ťažkosti a problémy. Daj, aby jej spravovanie bolo na česť 
a chválu svätého mena Tvojho a nám k pokoju i k spaseniu. Skrze Krista, 
Pána nášho. Amen.  

                                                           

272 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 99 
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10 OBETA SVÄTEJ OMŠE 
 

DOGMY (De fide): 
 Svätá omša je pravou a vlastnou Obetou.273 
 V obeti sv. omše sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži, slávi sa jej 

pamiatka a uskutočňuje sa jej spásonosná moc.274 
 Pri obeti sv. omše a obeti na kríži sú Obetný Dar a hlavný obetujúci kňaz 

identickí, rozdielny je iba spôsob a druh prinesenia obety.275 
 Obeta sv. omše nie je iba obetou chvály a vďakyvzdania, ale tiež zmierlivou 

a prosebnou obetou.276 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Podstatný obetný úkon spočíva jedine v premenení. (Sent. communis.) 
 
 

 

 
 

 

„TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.“ 
(Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24) 

 

Heb. 13, 10 Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku.  
1 Kor 10, 16-17 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou 

na kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na 
kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno 
telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 

Gn 14, 18 Kráľ Melchizedech priniesol chlieb a víno; bol totiž kňazom 
najvyššieho Boha. 

Ž 110, 4 Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu 
Melchizedechovho.“ 

Heb 5, 5-6 Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale 
ten, ktorý mu povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil;“ 
ako aj na inom mieste hovorí: „Ty si kňaz naveky podľa radu 
Melchizedechovho.“ 

Mal 1, 11 Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi 
národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať 
môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi 
národmi, hovorí Pán zástupov. 

 
 
 
                                                           

273 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 19. The Sacrificial Character of the Eucharist according to the 
Teaching of the Church; D 948, D 585 
274 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 22. 1. Tile Relation of the Sacrifice of the Mass to the Sacrifice of 
the Cross; D 938 
275 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 22. 2. Tile Relation of the Sacrifice of the Mass to the Sacrifice of 
the Cross; D 940 
276 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 25. The Effects of the Sacrifice of the Mass; D 950 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

TRIDENTSKÝ KONCIL  7. zasadnutie  (3. marca 1547). 
O sviatostiach 

Kánon 13 

 Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej Cirkvi, zvyčajne 
používané pri slávnostnom vysluhovaní sviatostí, možno podceňovať, 
alebo že ich vysluhovateľ môže bezhriešne podľa ľubovôle vynechať, alebo 
že každý pastier Cirkvi ich môže zameniť za iné, nové, nech je 
exkomunikovaný. (N 518) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL, 22. ZASADNUTIE (1562) 

Aby staré, bezpodmienečné a v každom ohľade dokonalé učenie viery 
katolíckej Cirkvi o veľkom tajomstve Eucharistie zostalo zachované, 
oslobodené od omylov a bludov a udržané vo svojej čistote, svätý 
ekumenický Tridentský koncil (...), osvietený Duchom Svätým, učí o ňom 
a vysvetľuje ho ako pravú a jedinečnú obetu a vzhľadom na kázne pre ľud 
určuje toto: (N 596) 

1. hlava: Ustanovenie obety svätej omše 

Pretože (ako svedčí apoštol Pavol) v Starom zákone v dôsledku slabosti 
levitického kňazstva zdokonalenia nebolo, musel (z nariadenia Boha, 
milosrdného Otca) povstať iný kňaz podľa rádu Melchizedecha, náš Pán Ježiš 
Kristus, ktorý mohol všetkých, čo mali byť posvätení, zdokonaliť a priviesť k 
svätosti (porov. Hebr 10,14). Tento náš Boh a Pán sa síce chcel raz na oltári kríža 
v smrti priniesť ako obetu Bohu Otcovi, aby im zaistil večné vykúpenie. 
Keďže však jeho kňazstvo smrťou nemalo zaniknúť, chcel pri Poslednej 
večeri, v tú noc, keď bol zradený, svojej milovanej neveste Cirkvi zanechať 
viditeľnú obetu, ako to vyžaduje prirodzenosť ľudí; v tejto obete sa 
predstavuje tá krvavá obeta, ktorá mala byť raz prinesená na kríži, aby jej 
pamiatka zostala zachovaná až do konca sveta a aby jej spásna sila bola 
aplikovaná na odpustenie hriechov, ktorých sa denne dopúšťame. Vyhlásil o 
sebe, že bol ustanovený za kňaza naveky podľa rádu Melchizedecha (porov. Ž. 

109,4); priniesol Bohu Otcovi svoje telo a svoju krv pod podobami chleba a 
vína, podal ich apoštolom (ktorí boli vtedy ustanovení za kňazov Nového 
zákona) pod tými istými znakmi, aby ich požili, a im a ich nástupcom v 
kňazstve rozkázal, aby túto obetu prinášali, keď povedal: „Toto robte na 
moju pamiatku..." (Lk 22,19; 1 Kor 11,24). Katolícka Cirkev to vždy takto chápala 
a učila. Po slávení starej paschy, ktorú zástup synov Izraela obetoval na 
pamiatku východu z Egypta, ustanovil novú paschu, seba samého, aby bol 
Cirkvou prostredníctvom kňazov obetovaný pod viditeľnými znakmi na 
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pamiatku svojho prechodu z tohto sveta k Otcovi, keď nás vyliatím svojej krvi 
vykúpil a vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho kráľovstva (Kol 1,13). (N 597) 

Toto je tá čistá obeta, ktorá nemôže byť nijakou nehodnosťou alebo 
zlobou tých, čo ju prinášajú, poškvrnená, o ktorej Pán skrze Malachiáša 
predpovedal, že bude prinášaná jeho menu, ktoré bude veľké medzi 
pohanskými národmi, na každom mieste ako čistá obeta; na ňu apoštol Pavol 
v Prvom liste Korinťanom nie nejasne naráža, keď hovorí, že tí, čo sa 
poškvrnili účasťou na stole démonov, nemôžu mať účasť na stole Pánovom 
(1 Kor 10,21), pričom pod pojmom „stôl“ chápe v obidvoch prípadoch oltár. Je 
to ďalej tá obeta, ktorej rozličné žertvy v čase prirodzeného zákona 
a zjaveného Zákona boli predobrazom, pretože ona všetky dobrá, ktoré boli 
nimi naznačené, uzatvára v sebe ako ich naplnenie a zdokonalenie. (N 598) 

2. hlava: Viditeľná obeta je zmierna obeta za živých a mŕtvych 

Pretože v tejto božskej obete, ktorá sa vykonáva v omši, je prítomný ten 
istý Kristus a obetuje sa nekrvavým spôsobom ten istý Kristus, ktorý sa raz 
na kríži obetoval krvavým spôsobom, svätý koncil učí, že táto obeta je 
skutočnou zmiernou obetou a ňou sa spôsobuje, že „dosahujeme 
milosrdenstvo a nachádzame milosť a pomoc v pravom čase“ (Hebr 4,16), keď 
pred Boha predstupujeme s priamym srdcom, so správnou vierou, s bázňou 
a úctou, s ľútosťou a pokáním. Zmierený touto obetou udeľuje Pán milosť a 
dar pokánia a odpúšťa previnenia a hriechy, aj keby boli akokoľvek veľké. 
Pretože je to ten istý obetný dar a je to ten istý, čo sa teraz obetuje službou 
kňazov a čo vtedy sám seba obetoval na kríži, len spôsob obetovania je 
rozličný. Plody onej, totiž krvavej obety sa prijímajú v hojnej miere v tejto 
nekrvavej obete; a tak sa touto (Nekrvavou) obetou tamtá (krvavá) obeta 
nijakým spôsobom neumenšuje. A preto sa náležité prináša podľa tradície 
apoštolov nielen za hriechy, tresty, zadosťučinenia a iné potreby živých 
veriacich, ale aj za zomrelých v Kristovi, ktorí ešte nie sú dokonale očistení. 
(N 599) 

3. hlava: Omše na počesť svätých  

A hoci Cirkev občas slávieva omše na uctenie a na pamiatku svätých, 
predsa neučí, že sa obeta prináša im, ale iba Bohu, ktorý ich korunoval. Preto 
ani kňaz. nehovorí: „prinášam ti, Peter a Pavol, obetu“, ale vzdáva vďaky 
Bohu za ich víťazstvá a prosí o ich ochranu, „aby láskavo orodovali za nás 
v nebi tí, ktorých pamiatku slávime na zemi“. (N 600) 

4. hlava: Omšový kánon 

Keďže sväté veci treba vysluhovať sväto a to je zo všetkých obiet tá 
najsvätejšia, katolícka Cirkev pred mnohými storočiami i ustanovila 
posvätný kánon, aby sa hodne a dôstojne prinášala a prijímala. On je bez 
akéhokoľvek omylu a neobsahuje nič, čo by naskrze nedýchalo svätosťou 
a nábožnosťou a nedvíhalo mysle obetujúcich k Bohu. Pozostáva totiž zo slov 
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samého Pána a z tradície apoštolov a z nábožných ustanovení svätých 
veľkňazov. (N 601) 

5. hlava: Slávnostné bohoslužobné ceremónie omše 

Ľudská prirodzenosť je taká, že sa bez vonkajšej opory nemôže ľahko 
pozdvihnúť k meditácii o božských veciach. Preto Cirkev, láskavá matka, 
ustanovila určité obrady, aby sa totiž v omši vyslovovalo niečo potichu, niečo 
nahlas; takisto použila bohoslužobné ceremónie, ako sú žehnania bohaté na 
tajomstvá, svetlá, kadidlo, rúcha a mnohé iné podobné veci podľa 
apoštolského nariadenia a tradície. Tým sa i vznešenosť takej obety má 
vtláčať do vedomia a prostredníctvom týchto viditeľných znakov 
náboženstva a nábožnosti sa má podnecovať myseľ veriacich ku 
kontemplácii vznešených vecí, ktoré sa skrývajú v tejto obete. (N 602) 

6. hlava: Omša, pri ktorej prijíma iba kňaz 

Je želaním presvätého koncilu, aby veriaci prítomní na omšiach mali 
účasť na Eucharistii nielen duchovnou túžbou, ale aj sviatostným prijímaním, 
aby sa tak k nim dostalo čo najhojnejšie ovocie tejto najsvätejšej obety. Keď 
sa to však vždy nedeje, koncil preto neodsudzuje tie omše, v ktorých 
sviatostne prijíma iba kňaz, ako súkromné a nedovolené, ale ich schvaľuje a 
odporúča. Veď aj tieto omše treba považovať za verejné čiastočne preto, že v 
nich ľud duchovne prijíma, čiastočne preto, že ich slávi kňaz ako verejný 
služobník Cirkvi nielen pre seba, ale pre všetkých veriacich, ktorí patria ku 
Kristovmu telu. (N 603) 

7. hlava: Voda, ktorá musí byť primiešaná k obetnému vínu 

Svätý koncil napomína ďalej, že pre kňaza platí predpis Cirkvi, aby do 
vína, ktoré sa obetuje v kalichu, bola primiešaná voda, a to preto, že aj Kristus 
asi tak urobil, ale aj preto, že z jeho boku vyšla voda spolu s krvou. Toto 
tajomstvo sa pripomína týmto zmiešaním. A keďže sa v Zjavení svätého Jána 
národy nazývajú vodou, predstavuje sa tu spojenie veriaceho ľudu s Kristom 
Hlavou. (N 604) 

8. hlava: Omša sa nemá vo všeobecnosti slúžiť v ľudovej reči; tajomstvá omše 
treba ľudu vysvetľovať 

Hoci omša obsahuje pre veriaci ľud veľa poučného, predsa sa Otcom 
nevidelo vhodné, aby sa všeobecne slávila v ľudovej reči. Preto majú byť 
zachované všade v každom kostole staré, svätou rímskou Cirkvou, matkou a 
učiteľkou všetkých cirkví, schválené obrady. Aby však Kristove ovce 
nehladovali a aby „malučkí neprosili o chlieb a nikto by im ho nelámal“ (Plač 

4, 4), svätý koncil prikazuje pastierom a všetkým, čo sú poverení 
starostlivosťou o duše, aby často počas slávenia omší sami osobne alebo 
prostredníctvom iných vysvetľovali to, čo sa pri omši číta, a medziiným aby 
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vysvetlili nejaké tajomstvo tejto najsvätejšej obety, najmä v nedele a sviatky. 
(N 605)  

TRIDENTSKÝ KONCIL. 22. ZASADNUTIE (1562) 
KÁNONY O NAJSVÄTEJŠEJ OBETE OMŠE 

1. Kto hovorí, že v omši sa neobetuje Bohu pravá a vlastná obeta, alebo že 
obetný úkon nespočíva v ničom inom, iba že sa nám Kristus dáva za pokrm, 
nech je exkomunikovaný. (N 606) 

2.  Kto hovorí, že slovami Toto robte na moju pamiatku Kristus neustanovil 
apoštolov za kňazov, alebo že nenariadil, aby oni sami a iní kňazi obetovali 
jeho telo a krv, nech je exkomunikovaný. (N 607) 

3. Kto hovorí, že obeta omše je iba vzdávaním chvály alebo vďaky, alebo že je 
holou pripomienkou obety vykonanej na kríži, ale že nie je zmiernou 
obetou, alebo že osoží iba prijímajúcemu a že sa nemá obetovať za živých 
alebo zosnulých, za hriechy, tresty, zadosťučinenia a iné potreby, nech je 
exkomunikovaný. (N 608) 

4. Kto hovorí, že obeta omše je rúhaním voči najsvätejšej Kristovej obete 
vykonanej na kríži, alebo že umenšuje jej hodnotu, nech je 
exkomunikovaný. (N 609) 

5.  Kto hovorí, že je čosi neslýchané, keď sa slávia omše k úcte svätých na 
dosiahnutie ich príhovoru u Boha, ako to chce Cirkev, nech je 
exkomunikovaný. (N 610) 

6.  Kto hovorí, že omšový kánon obsahuje omyly a že preto ho treba zrušiť, 
nech je exkomunikovaný. (N 611) 

7. Kto hovorí, že bohoslužobné ceremónie, rúcha a vonkajšie znaky, ktoré pri 
slávení omší používa katolícka Cirkev, sú skôr podnecovaním na 
bezbožnosť ako prostriedkami slúžiacimi nábožnosti, nech je 
exkomunikovaný. (N 612) 

8. Kto hovorí, že omše, pri ktorých sviatostne prijíma iba kňaz, sú nedovolené 
a že ich preto treba zrušiť, nech je exkomunikovaný. (N 613) 

9. Kto hovorí, že obrad rímskej Cirkvi, pri ktorom sa časť kánonu a 
konsekračné slová vyslovujú potichu, treba odsúdiť, alebo že omša sa má 
sláviť iba v ľudovej reči, alebo že do obetného vína v kalichu sa nemá 
primiešať voda, lebo je to vraj proti Kristovmu ustanoveniu, nech je 
exkomunikovaný. (N 614) 

 

UČENIE CIRKVI 

 „Zákon modlitby je zákonom viery." (Lex orandi, lex credendi).  
 

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, SACROSANCTUM CONCILIUM, KONŠTITÚCIA 
O POSVÄTNEJ LITURGII. (www.kbs.sk) 

Úcta k všetkým právoplatne uznaným obradom 
 4. Napokon posvätný koncil, verne poslušný Tradícii, vyhlasuje, že 

svätá matka Cirkev priznáva všetkým právoplatne uznaným obradom 
rovnaké právo a rovnakú dôstojnosť a že ich chce aj v budúcnosti 
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zachovať a všemožne podporovať; a želá si, aby sa tam, kde je to 
potrebné, obozretne a znova preskúmali vo svojej celistvosti v duchu 
zdravej tradície a naplnili novou silou primerane dnešným 
okolnostiam a potrebám. 

Tradícia a pokrok 

 23. Aby sa zachovala zdravá tradícia, a pritom sa otvorila cesta 
oprávneného pokroku, revízii jednotlivých častí liturgie musí vždy 
predchádzať dôkladný teologický, historický a pastoračný výskum. 
Okrem toho treba brať do úvahy všeobecné zákony štruktúry a ducha 
liturgie, ako aj skúsenosti pochádzajúce z najnovšej liturgickej reformy 
a občas udelených výnimiek. Napokon nech sa nezavádzajú novoty, ak 
si to nevyžaduje opravdivý a zaručený úžitok Cirkvi, pričom je potrebné 
dbať o to, aby nové formy istým spôsobom organicky vyrastali z foriem 
už jestvujúcich. 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Tridentský koncil277 nenechal žiadne miesto pre pochybnosti o tom, 
kedy bola táto obeta ustanovená, lebo sa vyslovil, že ju ustanovil Kristus Pán 
pri poslednej večeri a koncil spolu s exkomunikáciou zatratil tých, ktorí by 
tvrdili, že sa ňou Bohu neobetuje skutočná a riadna obeta, alebo že obetovať 
tu neznamená nič iné iba, že sa Kristus podáva ako potrava.   

To čo o pravosti tejto obety predkladá katolícka Cirkev, to prijala zo 
slov Pána, ktorý v ten posledný večer odovzdávajúc tieto presväté tajomstvá 
apoštolom, povedal278 : „Toto robte na moju pamiatku“. Vtedy, ako to učí 
svätý koncil, ich ustanovil za kňazov a uložil im, aby oni sami a aj tí, ktorí po 
nich do kňazského úradu nastúpia, prinášali a obetovali Bohu telo Pána. To 
isté jasne dosvedčujú aj slová Apoštola Korinťanom, keď hovorí 279 : 
„Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na 
Pánovom stole aj na stole zlých duchov“. Tak ako pod stolom zlých duchov je 
treba rozumieť oltár, na ktorom sa im obetovalo, podobne (ak sa má zakladať 
na pravdivom dôkaze to, čo hovorí Apoštol) stôl Pána nemôže znamenať nič 
iné ako oltár, na ktorom sa Bohu prinášala obeta. 

Vyznávame a musí sa veriť, že je to jedna a tá istá obeta, ktorá sa v omši 
koná a ktorá bola prinesená na kríži, ako aj to, že to čo sa obetuje, je jedno 
a to isté, totiž náš Kristus Pán, ktorý raz krvavým spôsobom obetoval sám 
seba na oltári kríža. Krvavá a nekrvavá obeta nie sú dve, ale iba jedna obeta, 

                                                           

277 Sess. 22. cap. 1. can. 1. a 2. 
278 Lk. 22. 19. 1. Kor. 11. 24. sq. 
279 1. Kor. 10. 20, 21. 
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ktorej obetovanie sa každý deň obnovuje v omši svätej, ako to ustanovil Pán 
Ježiš: „Toto robte na moju pamiatku“. 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Kresťania sa už za apoštolských čias schádzali na lámanie chleba, obzvlášť 
v nedele.  
 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, 

na lámaní chleba a na modlitbách. (Sk. ap. 2, 42) 
 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba… (Sk. ap. 20, 7) 
 Potom sa vrátil hore, lámal chlieb a jedol, dlho, až do svitania (Sk. ap. 20, 

11) 
 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej 

krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? (1 Kor 10, 
16) 

 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete 
Pánovu smrť, kým nepríde. (1 Kor. 11, 26) 

 Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku.  (Heb 13, 10) 
Hlavným účelom obety omše je uzmierenie Boha. 
 Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na 

odpustenie hriechov. (Mt 26, 28) 
Slovami:  
 Toto robte na moju pamiatku. (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24)  

dal Kristus apoštolom a ich nástupcom príkaz a moc konať tú istú obetu.   
Tridentský koncil, osvietený Duchom Svätým (22. Zasadnutie (1562), učí že: 
 V obete kríža sa uskutočnila spása ľudstva.  
 Svätá omša nie je nejaká obeta nezávislá od obety kríža, ale jej 

sprítomnenie.  
 Kristus pri Poslednej večeri obetoval a dal svojim učeníkom poverenie 

obetovať. 
 Obeta omše je skutočnou zmiernou obetou  a ňou sa spôsobuje, že 

„dosahujeme milosrdenstvo a nachádzame milosť a pomoc v pravom 
čase.  

 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli 
milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. (Heb 4, 16) 

 Zmierený touto obetou udeľuje Pán milosť a dar pokánia a odpúšťa 
previnenia a hriechy, aj keby boli akokoľvek veľké.  Pretože je to ten istý 
obetný dar a je to ten istý, čo sa teraz obetuje službou kňazov a čo vtedy 
sám seba obetoval na kríži, len spôsob obetovania je rozličný. 

Táto nekrvavá obeta teda je — ako obeta na kríži — skutočná obeta 
zmierlivá.  
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PREDPISY O SLÚŽENÍ SV. OMŠE 280 

Je zrejmé, že moc slúžiť sv. omšu má len kňaz. (Kán. 802, CIC 1917). Kto by 
sa opovážil, súc nevysvätený za kňaza, slúžiť sv. omšu je vyobcovaný z Cirkvi; 
a úkon, ktorý vykonal, nie je sv. omšou, lebo nemá na to moc. Kňazská moc 
slúženia sv. omše sa dosiahne len kňazským svätením a tak nekatolícke 
náboženské spoločnosti, hoci sa aj volajú „cirkvami“, sú odtrhnuté od 
katolíckej Cirkvi. Nakoľko nemajú vysvätených kňazov, nemajú ani sv. omšu, 
hoci odbavujú bohoslužobné úkony, ktoré pozostávajú len z modlitieb 
a kázní, ale obetu nemajú. V dôsledku toho nemajú ani sv. prijímanie, hoci 
zaviedli požívanie chleba a vína ako pamiatku večere Pána. Nemajú sv. omše, 
preto nemôžu mať ani Sviatosť Oltárnu. Ich duchovní nie sú kňazmi lebo 
neboli vysvätení za kňazov biskupmi. V poslednej dobe však aj inoverci 
volajú svojich duchovných kňazmi a biskupmi, hoci ich zakladatelia 
posvätenie kňazstva zavrhli.   
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 214 Veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpisov 
vlastného obradu, schváleného zákonnými pastiermi Cirkvi, a 
pridržiavali sa vlastnej formy duchovného života, zhodnej však s 
náukou Cirkvi. 

Kán. 899 § 1. Eucharistické slávenie je úkon samého Krista a Cirkvi, v ktorom 
Kristus Pán službou kňaza obetuje seba samého, podstatne 
prítomného pod podobami chleba a vína Bohu Otcovi a veriacim, 
zapojeným do jeho obetovania, sa dáva ako duchovný pokrm.  

Kán. 897 Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej 
sám Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou 
Cirkev ustavične žije a rastie. Eucharistická obeta, pamiatka smrti 
a zmŕtvychvstania Pána, v ktorej obeta kríža naveky pretrváva, je 
vrcholom a prameňom celého kultu a kresťanského života, ňou sa 
naznačuje a uskutočňuje jednota Božieho ľudu a dovršuje 
budovanie Kristovho tela. Ostatné sviatosti a všetky cirkevné diela 
apoštolátu totiž súvisia s najsvätejšou Eucharistiou a sú na ňu 
zamerané.  

Kán. 898 Veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte tým, že 
sa aktívne zúčastňujú na slávení najsvätejšej obety, s najväčšou 
nábožnosťou a často prijímajú túto sviatosť a uctievajú ju s 
najhlbšou poklonou; pri objasňovaní náuky o tejto sviatosti 
duchovní pastieri majú veriacich o tejto povinnosti horlivo poúčať.  

Kán. 923 Veriaci sa môžu zúčastniť na eucharistickej obete a pristúpiť k 
svätému prijímaniu v ktoromkoľvek katolíckom obrade.  

                                                           

280 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 143 
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Kán. 1247 V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa 
na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré 
prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dnu Pána, 
alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu. 

Kán. 1248 § 1. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný 
na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám 
sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa. 
§ 2. Ak chýba posvätný služobník alebo ak iný vážny dôvod 
znemožňuje účasť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča, 
aby sa veriaci zúčastnili na liturgii slova, ak sa nejaká vo farskom 
kostole alebo na inom posvätnom mieste slávi podľa predpisov 
diecézneho biskupa, alebo náležitý čas venovali modlitbe osobne 
alebo v rodine, alebo ak je to vhodné, v skupinách rodín. 

Kán. 1323 Nijakému trestu nepodlieha ten, kto vtedy, keď porušil zákon 
alebo príkaz: 4. konal prinútený veľkým strachom, hoci len 
relatívne veľkým, alebo z nevyhnutnosti, či pre veľkú 
nepríjemnosť, ak však skutok nie je vnútorne zlý alebo nie je 
zameraný na škodu duší. 

Kán. 1752 ... pričom treba ... mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v 
Cirkvi vždy najvyšším zákonom. 

Kán. 760 V službe slova, ktorú treba opierať o Sväté písmo, tradíciu, liturgiu, 
magistérium a život Cirkvi, Kristovo tajomstvo sa má predkladať 
celostne a verne. 
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11 SVIATOSTI 
 

DOGMY (De fide): 
 Sviatosti Nového Zákona obsahujú milosť, ktorú symbolizujú  a udeľujú 

sa tím, ktorí sa tejto milosti nebránia.281 
 Sviatosti účinkujú ex opere operato.282 
 Všetky sviatosti Nového Zákona prinášajú prijímateľovi milosť 

posväcujúcu.283 
 Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvätný rád vtláčajú duši charakter, 

čiže nezmazateľný duchovný znak, a preto sa nemôžu opakovať.284 
 Sviatostný charakter je do duše vtlačené duchovné znamenie.285 
 Sviatostný charakter trvá prinajmenšom až do smrti svojho nositeľa.286 
 Všetky sviatosti Nového Zákona boli ustanovené Ježišom Kristom.287 
 Je sedem sviatostí Nového Zákona.288 
 Sviatosti Nového Zákona sú nevyhnutné pre spásu ľudstva.289 
 Platnosť a účinnosť sviatostí je nezávislá na pravovernosti a stave 

milosti vysluhovateľa.290 
 K platnému vyslúženiu sviatostí je potrebné, aby vysluhovateľ správne 

uskutočnil sviatostný znak.291 
 Vysluhovateľ musí mať úmysel, konať aspoň to, čo koná Cirkev.292  
 Pre hodné a plodné prijatie sviatosti sa v prípade dospelého prijímateľa 

vyžaduje morálna dispozícia.293 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Vonkajšie znamenie sviatosti sa skladá z dvoch podstatných častí: z 
látky a slova (res et verbum alebo elementum et verbum). (Sent. fidei 
proxima.) 

 Každá jednotlivá sviatosť prináša zvláštnu sviatostnú milosť. (Sent. 
communis.) 

                                                           

281 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 3. 1. The Objective Efficacy of the Sacraments; D 849, D 695, D 850 
282 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 3. 2. The Objective Efficacy of the Sacraments; D 851 (ex opere 

opeato = už na základe vykonania sviatostného znaku). 
283 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 5. 1. The Effects of the Sacraments; D 843, D 849-851 
284 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 5. 2a. The Effects of the Sacraments; D 852, D 411, D 695 
285 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 5. 2b. The Effects of the Sacraments; 
286 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 5. 2d. The Effects of the Sacraments; D 852 
287 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 6. The Institution of the Sacraments by Christ; D 844, D 2039 
288 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 7. The Seven Sacraments; D 844 
289 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 8. The Necessity of the Sacraments; D 847 
290 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 9. 1. The Minister of the Sacraments; D 860, D 855, D 424, D 488, 
D 584, D 672 
291 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 9. 2a. The Minister of the Sacraments; D 695 
292 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 9. 2b. The Minister of the Sacraments; D 854, D 424, D 672, D 695, 
D 752 
293 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 1, § 9. 3. The Minister of the Sacraments; D 880, D 893 
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 Sviatostný charakter splnomocňuje k vykonávaniu kresťanského 
kultu. (Sent. communis.) 

 Kristus ustanovil všetky sviatosti priamo a osobne. (Sent. certa.) 
 Kristus ustanovil podstatu sviatostí. Cirkev nemá moc ju zmeniť. (Sent. 

certa.) 
 Boh môže udeliť milosť aj bez sviatosti. (Sent. certa.) 
 Primárnym vysluhovateľom sviatostí je Bohočlovek Ježiš Kristus. (Sent. 

certa.) 
 Sekundárnym vysluhovateľom sviatostí je človek v stave života. (Sent. 

communis.) 
 Len osoba v stave života môže platne prijať sviatosti. (Sent. communis.) 
 Okrem sviatosti pokánia, k platnosti sviatosti zo strany prijímateľa nie 

je potrebná ani pravovernosť, ani mravná dispozícia. (Sent. communis.) 
 K platnosti sviatosti zo strany dospelého prijímateľa je potrebný 

úmysel prijať túto sviatosť. (Sent. certa.) 
 Sviatosť krstu, birmovania a kňazstva, ak bola prijatá platne, ale 

nehodne, po nadobudnutí mravnej dispozície ožije, t. j. sviatostný 
účinok milosti sa dostaví. (Sent. communis.) 

 Starozákonné sviatosti nespôsobovali milosť ex opere operato294, ale 
len vonkajšiu, zákonnú čistotu. (Sent. certa.) 
 

 
 

 
 

 
 

PRIJMITE DUCHA SVÄTÉHO. 
(Jn 20, 22) 

 
 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL. DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439) 

 Je sedem sviatostí Nového zákona: krst, birmovanie, Eucharistia, 
pokánie, posledné pomazanie, rád a manželstvo. Veľmi sa líšia od 
sviatostí Starého zákona. Tie nespôsobovali milosť, boli len 
predobrazom toho, že milosť sa raz udelí prostredníctvom Kristovho 
utrpenia. Tieto naše sviatosti však milosť obsahujú a udeľujú ju tým, 
ktorí ich hodne prijímajú. (N 501) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 7. ZASADNUTIE (r. 1547) DEKRÉT O SVIATOSTIACH 

Kánony o sviatostiach vo všeobecnosti  

1.  Kto hovorí, že nie všetky sviatosti Nového zákona ustanovil náš Pán Ježiš 
Kristus, alebo že je ich viac alebo menej ako sedem, totiž: krst, 
birmovanie, Eucharistia, pokánie, posledné pomazanie, rád a manželstvo, 

                                                           

294 ex opere operato = už na základe vykonania sviatostného znaku 
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alebo že niektorá z týchto siedmich nie je vlastne a skutočne sviatosťou, 
nech je exkomunikovaný. (N 506) 

2. Kto hovorí, že práve tieto sviatosti Nového zákona sa nelíšia od sviatostí 
Starého zákona, iba že ceremónie a vonkajšie obrady sú iné, nech je 
exkomunikovaný. (N 507) 

3. Kto hovorí, že medzi týmito siedmimi sviatosťami je taká rovnosť, že z 
nijakého hľadiska jedna nie je významnejšia ako druhá, nech je 
exkomunikovaný. (N 508) 

4. Kto hovorí, že sviatosti Nového zákona nie sú potrebné na Spásu, ale že sú 
zbytočné a že ľudia môžu bez nich alebo bez túžby po nich iba skrze vieru 
dosiahnuť od Boha milosť ospravodlivenia - aj keď nie sú všetky pre 
každého jednotlivého potrebné - nech je exkomunikovaný. (N 509) 

5. Kto hovorí, že tieto sviatosti boli ustanovené len na to, aby živili vieru, nech 
je exkomunikovaný. (N 510) 

6. Kto hovorí, že sviatosti Nového zákona neobsahujú milosť, ktorú naznačujú, 
alebo že neudeľujú milosť tým, ktorí jej nekladú nijakú prekážku, ako keby 
boli iba vonkajšími znakmi skrze vieru prijatej milosti alebo 
ospravodlivenia, alebo akýmisi znakmi prijatého kresťanského vyznania, 
ktorými sa pred ľuďmi rozoznávajú veriaci od neveriacich, nech je 
exkomunikovaný. (N 511) 

7. Kto hovorí, že milosť sa týmito sviatosťami, nakoľko to závisí od Boha, 
neudeľuje vždy a všetkým, aj keď sú náležité prijímané, ale len niekedy a 
niektorým, nech je exkomunikovaný. (N 512) 

8. Kto hovorí, že sviatosťami Nového zákona sa neudeľuje milosť silou 
vykonaného obradu (ex opere operato), ale že na dosiahnutie milosti stačí 
iba viera v Božie prisľúbenie, nech je exkomunikovaný. (N 513) 

9. Kto hovorí, že troma sviatosťami, totiž krstom, birmovaním a rádom sa 
nevtláča do duše sviatostný charakter, t.j. určitý duchovný a nezmazateľný 
znak, takže ich nemožno opakovať, nech je exkomunikovaný. (N 514) 

10. Kto hovorí, že všetci kresťania majú moc nad slovom a nad vysluhovaním 
všetkých sviatostí, nech je exkomunikovaný. (N 515) 

11. Kto hovorí, že u vysluhovateľov pri utváraní a vysluhovaní sviatostí sa 
nevyžaduje aspoň úmysel robiť to, čo robí Cirkev, nech je 
exkomunikovaný. (N 516) 

12. Kto hovorí, že vysluhovateľ, nachádzajúci sa v ťažkom hriechu, neutvára 
alebo neudeľuje sviatosť, aj keď zachová všetko podstatné, čo k utvoreniu 
alebo udeleniu sviatosti patrí, nech je exkomunikovaný. (N 517) 
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13. Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej Cirkvi, zvyčajne 
používané pri slávnostnom vysluhovaní sviatostí, možno podceňovať, 
alebo že ich vysluhovateľ môže bezhriešne podľa ľubovôle vynechať, 
alebo že každý pastier Cirkvi ich môže zameniť za iné, nové, nech je 
exkomunikovaný.  (N 518) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Hoci je mnoho spôsobov, ktoré sa zdajú byť vhodnými a primeranými 
na vyjadrenie povahy sviatosti, žiaden z nich ju však stručnejšie a jasnejšie 
neukazuje ako definícia svätého Augustína, keď hovorí 295 : „Sviatosť je 
znakom svätej veci“, alebo ako je inými slovami, ale v tom istom zmysle 
vyjadrené: „Sviatosť je viditeľným znakom neviditeľnej milosti, ustanovenej 
pre naše ospravedlnenie“. Určitým zjavným činom a podobnosťou nám 
dávajú na vedomie to, čo Boh prostredníctvom svojej neviditeľnej moci 
spôsobuje v našich dušiach. Aby sme to vysvetlili na príklade, tak napr. krst 
pri ktorom sú prednášané isté slávnostné slová a bývame pri ňom navonok 
obmytí, znamená, že mocou Ducha Svätého sa každá škvrna a ošklivosť 
hriechu vnútorne zmyje a že naša duša je obohatená a ozdobená 
obdivuhodným darom nebeského ospravedlnenia; spolu potom toto telesné 
obmytie, spôsobuje v duši to, čo označuje.  

Pod pojmom „svätej veci“  sa chápe Božia milosť, ktorá nás činí svätými 
a ozdobuje nás rúchom všetkých Božských cností. Dobrodením tejto milosti 
sa naša myseľ zasväcuje Bohu a spája sa s ním.  

Sviatosť je zmysluplná vec, ktorá z Božieho nariadenia má moc nielen 
naznačovať, ale aj spôsobovať svätosť a spravodlivosť.  

Je potrebné objasniť, že zmyslová vec, ktorú obsahuje definícia 
sviatosti, nie je iba jedna, i keď predstavuje iba jeden znak. Každá sviatosť sa 
skladá z dvoch vecí, z ktorých jedna má vlastnosť hmoty a nazýva sa matéria 
(elementum) a druhá je forma, ktorá sa nazýva slovo (verbum). Toto učenie 
sme prijali od Otcov Cirkvi. Všetkým je známe svedectvo svätého 
Augustína296 o tejto veci: „Slovo pristupuje k matérii a stáva sa sviatosťou“. 
Pod zmyslovou vecou sa chápe jednak hmota alebo matéria, ktorou je voda 
pri krste, krizma pri sviatosti birmovania a olej pri sviatosti posledného 
pomazania - všetky tieto veci sú viditeľné - ale zmyslovou vecou sú aj slová, 
ktoré tvoria formu a ktoré sú určené sluchu. Apoštol však zrejme naznačil 
oboje, keď hovorí297: „Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby 
ju posvätil a očistil kúpeľom vody skrze slovo života“. Na tomto mieste je 
výslovne uvedená matéria aj forma sviatosti.  

                                                           

295 O meste Božom 10. 5. 
296 Tract. 80 in Joh. 
297 Efez. 5. 25. 
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Aby bol zrejmejší význam toho, čo sa vykonáva, bolo potrebné k 
matérii pridať slová. Zo všetkých znakov sú slová zrejme najdôležitejšie. Bez 
nich by bolo úplne nejasné to, čo je matériou sviatosti a na čo sviatosť 
poukazuje. Lebo ako môžeme vidieť pri krste, voda má v sebe nie menšiu silu 
občerstviť ako očistiť a súčasne je symbolom oboch, a pokiaľ by tu neboli 
doplnené slová, nebolo by možné tvrdiť, čo bolo udelené, ale keď sa pridajú 
slová, okamžite pochopíme, že sviatosť má v sebe silu a význam očistenia. 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  

Sviatosti sú Kristom ustanovené viditeľné a počuteľné znaky, ktoré nám 
udeľujú milosti Ducha Svätého. Zmyselne badateľné znaky ustanovil Kristus 
obzvlášť preto, aby milosti, ktoré sa majú skrze ne udeliť, boli náležite 
znázornené a tak človekom lepšie poznané. Okrem Kristom ustanovených 
znakov, Cirkev zaviedla aj isté zvyky alebo obrady, aby sa nám milosti, ktoré 
majú nám byť udelené ešte viac znázornili a aby sa rozmnožila  zbožnosť 
vysluhovateľa a prijímateľa. Rozličné dômyselné obrady sú akoby zrkadlom, 
v ktorom vidno, čo sa vtedy v duši deje. ≪Sviatosťami udeľované Božie 
dobrodenia sa skrze obrady pevnejšie vtláčajú do mysle veriacich≫. (Rím. 
katech.)  

Skrze sedem sviatostí dostávame milosť Božiu práve v takých chvíľach 
svojho života, v ktorých milosti najviac potrebujeme.  Teda po narodení, pri 
vkročení do dospelosti, po strate priateľstva s Bohom, pri smrti, na začiatku 
nového stavu.  

Milosť Božia je pre spásu potrebná. 
 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 840  Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom Pánom a zverené 
Cirkvi ako činy Krista a Cirkvi, sú znakmi a prostriedkami, 
ktorými sa viera vyjadruje a upevňuje, vzdáva sa kult Bohu a 
uskutočňuje posväcovanie ľudí, a tak zvrchovane prispievajú k 
utváraniu, upevňovaniu a prejavovaniu cirkevného 
spoločenstva; preto tak posvätní služobníci, ako aj ostatní 
veriaci musia pri ich slávení preukazovať najvyššiu úctu a 
náležitú starostlivosť. 

Kán. 841  Keďže sviatosti sú tie isté pre celú Cirkev a patria do božského 
pokladu, jedine najvyššia vrchnosť Cirkvi má právo schvaľovať 
alebo určovať, čo sa vyžaduje pre ich platnosť, a rovnako ona 
alebo iná kompetentná vrchnosť má podľa normy Kán. 838, § 3 
a 4, právo rozhodnúť, čo sa vzťahuje na ich dovolené slávenie, 
vysluhovanie a prijímanie, ako aj na poriadok, ktorý treba pri 
ich slávení zachovať.  
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11.1  KRST 
 

DOGMY (De fide): 
 Krst je pravou sviatosťou, ustanovenou Ježišom Kristom.298 
 Matériou sviatosti krstu je pravá a prírodná voda.299 
 Krst udeľuje milosť ospravedlnenia.300 
 Krst spôsobuje odpustenie všetkých trestov za hriechy, tak večných ako 

i dočasných.301 
 Platne, aj keď nehodne prijatý krst, vtláča do duše prijímateľa 

nezmazateľný duchovný znak, krstný charakter, preto sa nemôže 
opakovať.302 

 Krst vodou (baptismus fluminis) je od dôb zvestovania evanjelia pre 
všetkých ľudí bez výnimky nutný ku spáse.303 

 Krst môže byť platne vysluhovaný kýmkoľvek.304 
 Krst môže byť prijatý každým nepokrsteným človekom v stave života.305 
 Krst malých detí je platný a dovolený.306 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Matéria proxima sviatosti krstu je pokropenie tela fyzickým kontaktom 
s vodou. (Sent. certa.) 

 Krst vodou môže byť v prípade nutnosti nahradený krstom túžby alebo 
krstom krvi. (Sententiae fidei proximae) 

 

 

CHOĎTE TEDA, UČTE VŠETKY NÁRODY A KRSTITE ICH  

V MENE OTCA I SYNA, I DUCHA SVÄTÉHO. 
(Mt. 28, 19) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

VYZNANIE VIERY PÁPEŽA INOCENTA III. PROTI VALDENCOM (1208) 

 (...) Schvaľujeme krst malých detí. Vyznávame a veríme, že keď po 
krste, skôr ako spáchajú hriechy, umrú, dosahujú spásu. V krste sa 
odpúšťajú všetky hriechy, dedičný hriech a hriechy, ktoré boli 
spáchané dobrovoľne. (...) (N 527) 

                                                           

298 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 1. 2. Concept of Baptism and Its Sacramental Nature; D 844, D 2042 
299 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 2. The Outward Sign of Baptism; D 858, D 696, 412, 477: CIC 737 
Par. 1. 
300 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 3. 1. The Effects of Baptism; D 799, D 792, D 696, D 742, D 895 
301 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 3. 2. The Effects of Baptism; D 792, D 696 
302 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 3. 3. The Effects of Baptism; D 852, D 867 
303 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 4. 1. The Necessity of Baptism; D 861, D 791 
304 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 5. The Minister of Baptism; D 430 
305 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 6. 1. The Recipient of Baptism; D 411, D 798 
306 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 I. § 6. 2. The Recipient of Baptism; D 869, D 791 
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FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445) DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439) 

 (...) Prvé miesto medzi všetkými sviatosťami zaujíma sviatosť krstu, 
ktorý je bránou duchovného života. Ním sa totiž stávame údmi 
Kristovými a včleňujeme sa do tela Cirkvi. A keďže skrze prvého 
človeka vstúpila smrť do všetkých (Rim 5,12), nemôžeme podľa slov 
Pravdy (Jn 3,5) vstúpiť do nebeského kráľovstva, ak sa nezrodíme z 
vody a Ducha. (N 528) 

 Matériou tejto sviatosti je pravá a prirodzená voda; nezáleží na tom, či 
je studená alebo teplá. Formou však je: Ja ťa krstím v mene Otca i Syna, 
i Ducha Svätého. Nepopierame však, že skutočný krst sa udeľuje aj 
týmito slovami: „Nech je pokrstený sluha Kristov (meno) v mene Otca 
i Syna, i Ducha Svätého", alebo „Mojimi rukami je krstený (meno) v 
mene Otca i Syna, i Ducha Svätého“. Hlavnou príčinou, z ktorej krst 
dostáva silu, je Najsvätejšia Trojica, inštrumentálnou príčinou je 
vysluhovateľ, ktorý sprostredkúva sviatosť navonok. Keď sa teda 
úkon vykonávaný vysluhovateľom vyjadruje (aj slovami) so vzývaním 
Najsvätejšej Trojice, vtedy sa udeľuje sviatosť. (N 529)  

 Vysluhovateľom tejto sviatosti je kňaz, ktorému služobne prislúcha 
krstiť. V prípade nevyhnutnosti však môže udeliť krst nielen kňaz 
alebo diakon, ale aj laik, žena, ba aj pohan a heretik, len nech 
zachováva formu Cirkvi a má úmysel robiť, čo robí Cirkev. (N 530) 

 Účinok tejto sviatosti je odpustenie každej viny, dedičnej viny a 
osobnej viny, ako aj každého trestu, ktorý nesie so sebou táto vina. 
Preto sa pokrsteným nesmie uložiť nijaké zadosťučinenie za 
predchádzajúce hriechy; keď zomrú skôr, ako sa dopustia viny, 
prichádzajú hneď do nebeského kráľovstva a dosahujú videnie Boha. 
(N 531) 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL. 7. ZASADNUTIE (1547) 

KANÓNY O SVIATOSTI KRSTU 

1. Kto hovorí, že Jánov krst mal tú istú účinnosť ako krst Kristov, nech je 
exkomunikovaný. (N 532) 

2. Kto hovorí, že pre krst nie je nutná pravá a prirodzená voda, a kto slová 
nášho Pána Ježiša Krista „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 
vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5) znižuje iba na akúsi metaforu, nech je 
exkomunikovaný. (N 533) 

3. Kto hovorí, že v rímskej Cirkvi (ktorá je matkou a učiteľkou všetkých cirkví) 
sa nenachádza pravé učenie o sviatosti krstu, nech je exkomunikovaný. (N 
534) 
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4. Kto hovorí, že krst, ktorý udeľujú aj heretici v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého s úmyslom robiť, čo robí Cirkev, nie je pravým krstom, nech je 
exkomunikovaný. (N 535) 

5. Kto hovorí, že krst je čosi fakultatívne, t.j. že nie je nevyhnutný na spásu, 
nech je exkomunikovaný. (N 536) 

6. Kto hovorí, že pokrstený nemôže, aj keby chcel, stratiť milosť, hoci by 
akokoľvek zhrešil, len nech sa nevzdá viery, nech je exkomunikovaný. (N 
537) 

7. Kto hovorí, že pokrstení sú samým krstom zaviazaní iba na vieru, nie však 
na zachovávanie celého Kristovho zákona, nech je exkomunikovaný. (N 538) 

8. Kto hovorí, že pokrstení sú slobodní od všetkých prikázaní svätej Cirkvi, 
ktoré sú napísané alebo tradované, a nie sú povinní ich zachovávať, keby 
sa im dobrovoľne nechceli podriadiť, nech je exkomunikovaný. (N 539) 

9. Kto hovorí, že ľuďom treba tak pripomínať prijatý krst, aby všetky sľuby, 
ktoré zložia po krste, účinnosťou prisľúbenia urobeného už v krste 
považovali za neplatné, ako keby sa nimi robila viere, ktorú vyznali, aj 
samému krstu ujma, nech je exkomunikovaný. (N 540) 

10. Kto hovorí, že všetky hriechy, ktoré človek spácha po krste, sa holou 
spomienkou na vieru a na prijatý krst odpúšťajú, alebo sa stávajú ľahkými, 
nech je exkomunikovaný. (N 541) 

11 Kto hovorí, že pravý a náležite udelený krst sa musí zopakovať u toho, kto 
pred neveriacimi zaprel vieru v Krista a dal sa potom na pokánie, nech je 
exkomunikovaný. (N 542) 

12. Kto hovorí, že nikoho netreba pokrstiť pred vekom, aký mal Kristus, keď 
bol pokrstený, alebo v hodine smrti, nech je exkomunikovaný. (N 543) 

13. Kto hovorí, že malé deti sa po prijatí krstu nemajú počítať medzi veriacich, 
lebo vskutku ešte neveria, a preto po dosiahnutí veku rozoznávania majú 
byť opätovne pokrstené, alebo že je lepšie vynechať ich krst, ako ich len 
bez ich vlastného úkonu viery pokrstiť na základe viery Cirkvi, nech je 
exkomunikovaný. (N 544) 

14. Kto hovorí, že takých malých pokrstených detí sa po dosiahnutí dospelosti 
treba opýtať, či chcú potvrdiť, čo krstní rodičia v ich mene pri krste sľúbili; 
a keď povedia, že nechcú, treba ich ponechať ich vlastnej mienke, a kým sa 
nespamätajú, že ich medzitým netreba nútiť iným trestom na kresťanský 
život, iba že sa nepripustia k prijatiu Eucharistie a iných sviatostí, nech je 
exkomunikovaný. (N 545) 

 
 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Krst je to, čo je uvedené v slovách nášho Pána zaznamenaných sv. 

Jánom a aj to, čo je v liste Apoštola Efezanom. Lebo keď Spasiteľ hovorí307: 
„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho 

                                                           

307 Jn. 3. 5. 
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kráľovstva“ a keď Apoštol potom hovorí o Cirkvi308: „aby ju posvätil očistným 
kúpeľom vody a slovom“. Preto je možné povedať, že „krst je sviatosť 
znovuzrodenia skrze vodu v slove“. Na základe prirodzenosti sa zaiste 
rodíme z Adama ako synovia hnevu, skrze krst sa však znovu rodíme 
v Kristovi ako synovia milosrdenstva; lebo309 „tým, ktorí ho prijali, dal moc 
stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, 
ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha“. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Pri krste sa stáva nasledujúce: Človek je polievaný (umýva sa) vodou a 
súčasne sa hovoria slová ustanovené Kristom; tým sa človek očisťuje od 
dedičného hriechu i všetkých iných hriechov, dostáva milosť posväcujúcu a 
stane sa dieťaťom Božím, dedičom neba a údom Cirkvi.  

Lebo človek sa skrze krst očisťuje od hriechov, preto vraví sv. Pavol:  
 Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi (Rim 8, 1)  
Zo slov sv. Petra v deň zoslania Ducha Sv.: 
 Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na 

odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. (Sk. ap. 2, 38)  
je zrejmé, čo krst pôsobí.  
 Boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. (1. Kor. 12, 13) 
Krst je každému človeku nevyhnutne potrebný pre spásu. (Trid. koncil 7, 5) 
 Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 

vojsť do Božieho kráľovstva. (Jn 3, 5) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1277 Krst je zrodením k novému životu v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je 
nevyhnutný pre spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst včleňuje. 

1278 Podstatný obrad krstu spočíva v ponorení kandidáta do vody, alebo v 
liatí vody na jeho hlavu, pričom sa vyslovuje vzývanie Najsvätejšej 
Trojice, čiže Otca, Syna a Ducha Svätého. 

1279 Ovocie krstu alebo krstná milosť má bohatý obsah; v sebe zahrňuje: 
odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov; zrodenie 
k novému životu, ktorým sa človek stáva adoptívnym Otcovým 
dieťaťom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého. Tým je 
pokrstený včlenený do Cirkvi, Kristovho tela, a účasť na Kristovom 
kňazstve. 

1280 Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý 
určuje pokrsteného pre kult kresťanského náboženstva. Keďže krst 
vtláča nezmazateľný charakter, nemožno ho opakovať. 

                                                           

308 Efez. 5. 26. 
309 Jn. 1. 12, 13. 
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1284 V prípade nutnosti môže krstiť každý človek, ak má úmysel robiť to, čo 
robí Cirkev, a leje vodu na hlavu krstenca hovoriac: „Ja ťa krstím v 
mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 842  § 1. Kto neprijal krst, nemôže byť platne pripustený k 
ostatným sviatostiam.  
§ 2. Sviatosti krstu, birmovania a najsvätejšej Eucharistie sú 
navzájom tak zviazané, že sa vyžadujú pre plné uvedenie do 
kresťanského života. 

Kán. 849 Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, skutočne alebo v 
túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú 
sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení 
Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba krstením 
pravou vodou s náležitou slovnou formou. 

Kán. 851 Je potrebné, aby sa slávenie krstu náležite pripravilo, a preto 
dospelý, ktorý má v úmysle prijať krst, má byť prijatý do 
katechumenátu a podľa možnosti rozličnými stupňami 
privádzaný k sviatostnému uvedeniu podľa poriadku uvedenia, 
prispôsobeného Konferenciou biskupov, a podľa osobitných 
noriem, ktoré ona vydala. 

 

11.2   BIRMOVANIE 
 

DOGMY (De fide): 
 Birmovanie je pravou sviatosťou.310 
 Birmovanie vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, a preto sa 

nemôže opakovať.311 
 Riadnym vysluhovateľom birmovania je len biskup.312 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Forma birmovania spočíva v slovách, ktoré vysluhovateľ hovorí, keď 
kladie ruky na prijímajúceho a pomazáva jeho čelo. (Sent. communis.) 

 Ako sviatosť živých, birmovanie spôsobuje (per se) rozmnoženie 
posväcujúcej milosti. (Sent. certa.) 

 Zvláštnym účinkom birmovania je zavŕšenie milosti krstu. (Sent. communis.) 

                                                           

310 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 II. § 1. Concept of Confirmation and Its Sacramental Nature; D 871 
311 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 II. § 3. The Effects of Confirmation; D 852 
312 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 II. § S. The Minister of Confirmation; D 873, D 419, 424, 450, CIC 782 
Par I. 



 

 

175 

 

 Pokrstený človek môže dosiahnuť večnú spásu aj bez birmovania. (Sent. 
fidei proxima.) 

 Mimoriadnym vysluhovateľom birmovania je kňaz, ktorý k tomu 
dostane splnomocnenie na základe všeobecného práva alebo na základe 
zvláštneho splnomocnenia. (Sent. certa.) CIC 882-888 

 Birmovanie môže prijať akákoľvek pokrstená osoba, ktorá ešte nebola 
birmovaná. (Sent. certa.) 

 

 

 

MODLILI SA ZA NICH, ABY DOSTALI DUCHA SVÄTÉHO,  

LEBO NA NIKOHO Z NICH EŠTE NEZOSTÚPIL;  

BOLI IBA POKRSTENÍ V MENE PÁNA JEŽIŠA.  

POTOM NA NICH VLOŽILI RUKY A DOSTALI DUCHA 

SVÄTÉHO.  
(Sk 8, 15-17) 

  

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439). (N 552-
554) 

 (...) Druhá sviatosť je birmovanie. Jej matériou je krizma, zhotovená z 
oleja, ktorého čistota predstavuje čistotu svedomia, a z balzamu, ktorý 
naznačuje vôňu dobrého mena. Krizmu posväcuje biskup. Formou je 
však: Označujem ťa znakom kríža a posilňujem ťa krizmou spásy v mene 
Otca i Syna i Ducha satého. 

 Riadnym vysluhovateľom je biskup. Kým ostatné pomazania (pri krste, 
pomazaní chorých, N. - R.) môže vykonať jednoduchý kňaz, toto 
pomazanie môže udeliť iba biskup, lebo iba o apoštoloch, ktorých 
zastupujú biskupi, čítame, že udeľovali vložením rúk Ducha Svätého, ako 
to vysvitá zo Skutkov apoštolov: „Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, 
dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta 
zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich 
ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich 
vložili ruky a dostali Ducha Svätého.“ (Sk 8,14-17) Miesto toho vloženia rúk 
je v Cirkvi birmovanie. Sú však správy, podľa ktorých z rozumnej a veľmi 
závažnej príčiny aj jednoduchý kňaz z dišpenzácie Apoštolskej stolice 
udelil túto sviatosť birmovania krizmou posvätenou biskupom. 

 Účinok tejto sviatosti je v tom, že sa v nej dáva Duch Svätý na posilnenie, 
ako bol daný apoštolom v deň Turíc, aby totiž kresťan vyznával Kristovo 
meno. A preto sa birmovanec maže na čele, kde sa nachádza ostýchavosť, 
aby sa nehanbil vyznávať Kristovo meno, a osobitne jeho kríž, ktorý je 
podľa Apoštola pre židov pohoršením, pre pohanov však hlúposťou. 
Preto je označený znakom kríža.  
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TRIDENTSKÝ KONCIL, 7. ZASADNUTIE (1547). 
KÁNONY O SVIATOSTI BIRMOVANIA. 

1.  Kto hovorí, že birmovanie pokrsteného je prázdnou ceremóniou, a nie je 
pravou a vlastnou sviatosťou, alebo že kedysi nebolo ničím iným, iba 
akousi katechézou, v ktorej dospievajúci vydávali pred Cirkvou počet zo 
svojej viery, nech je exkomunikovaný. (N 555) 

2. Kto hovorí, že na Duchu Svätom páchajú bezprávie tí, čo posvätenej 
krizme birmovania pripisujú nejakú silu, nech je exkomunikovaný. (N 
556) 

3. Kto hovorí, že riadnym vysluhovateľom svätého birmovania nie je iba 
biskup, ale ktorýkoľvek jednoduchý kňaz, nech je exkomunikovaný. (N 
557) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Katolícka Cirkev vždy uznávala birmovanie za pravú a osobitnú 

sviatosť, ako to jasne dosvedčuje pápež Melchiades313 a mnoho iných svätých 
a dávnych pápežov. Pravda o tomto učení nemohla byť potvrdená pevnejšie 
ako keď sv. Klement314 hovorí: „Všetci by sa mali bez váhania ponáhľať, aby 
sa znovuzrodili v Bohu, a aby boli poznamenaní biskupom, to znamená, aby 
prijali sedemnásobnú milosť Ducha Svätého, lebo ako sme to prijali  
od svätého Petra a ako učili ostatní apoštoli na základe príkazu Pána, ten kto 
svojou vinou a nie z nevyhnutnosti zanedbal prijatie tejto sviatosti, nemôže 
byť dokonalým kresťanom“. Túto istú vieru potvrdili, ako je to vidieť z ich 
dekrétov, rímski pápeži Urban, Fabián a Eusebius, ktorí naplnení rovnakým 
duchom vyliali svoju krv pre Krista. 

Hoci pápež Melchiades 315  hovorí, že krst je s birmovaním veľmi 
spojený, napriek tomu sa nesmie považovať za jednu a tú istú sviatosť, ale za 
dve sviatosti od seba navzájom veľmi odlišné. Keď sú totiž odlišné milosti, 
ktoré sa vo sviatostiach udeľujú a odlišné sú aj viditeľné znaky, ktoré 
samotnú milosť naznačujú, tak toto činí sviatosti zjavne rozdielnymi a 
odlišnými. Keď sa teda ľudia milosťou krstu rodia k novému životu, vo 
sviatosti birmovania sa potom tí, ktorí sú znovuzrodení, stávajú dospelými 
a stráca sa v nich to, čo bolo detské316. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Birmovanie značí toľko, ako ≪posilnenie≫ (od latinského firmare, t.j. 
posilniť); posilnenie je aj účinkom birmovania. Táto sviatosť sa nazýva i 
≪doplnením≫, lebo je doplnením krstu alebo i ≪vložením rúk≫  

                                                           

313 epist. ad episcop. Hispan. 
314 ep. 4. ad Julian. 
315 ep. ad episc. Hispan. in med. 
316 1. Kor. 13. 11. 
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 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. (Sk. 8, 17). 
Kristus už pred svojim nanebovstúpením udelil apoštolom Ducha 

Svätého. Napriek tomu boli apoštoli ešte veľmi bojazliví. (Zutekali na 
Olivovej hore, zamykali sa pred židmi.) Túto bojazlivosť stratili len vtedy, 
keď na Turíce prijali plnosť Ducha Sv. Tak i my sme pri krste prijali Ducha 
Sv.; plnosť Ducha Sv. ale prijímame len pri birmovaní.  

Sv. apoštoli Peter a Ján vkladali ruky na kresťanov v Samárii a vtedy Duch 
Sv. zostúpil na nich. (Sk. 8, 11 - 17) Tak robil aj Pavol v Efese. 
 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý. (Sk. 19, 6) 
Birmovaním stratíme prílišnú bojazlivosť a dosiahneme obzvlášť silu vo 

viere. Pred Turícami boli apoštoli podobní bojazlivým deťom; no po Turícach 
boli smelí ako levy. Tak pôsobí Duch Sv. ešte aj dnes v birmovaných.  
Birmovaný môže povedať:  
 Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. (Fil. 4, 13) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
1315 “Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala 

Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, 
aby dostali Ducha Svätého lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli 
iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali 
Ducha Svätého“ (Sk 8,14-17). 

1316 Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha 
Svätého, aby nás hlbšie zakorenil do Božieho synovstva, pevnejšie 
včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, vo väčšej miere nás 
pridružil k jej poslaniu a pomáhal nám vydávať svedectvo kresťanskej 
viery slovom sprevádzaným skutkami. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 842  § 2. Sviatosti krstu, birmovania a najsvätejšej Eucharistie sú 
navzájom tak zviazané, že sa vyžadujú pre plné uvedenie do 
kresťanského života. 

Kán. 879 Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, 
pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú 
darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, 
posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli 
svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali. 

Kán. 880  § 1. Sviatosť birmovania sa udeľuje pomazaním krizmou na 
cele, ktoré sa vykonáva vložením ruky a slovami, predpísanými v 
schválených liturgických knihách.  

Kán. 882 Riadnym vysluhovateľom birmovania je biskup; túto sviatosť 
platne udeľuje aj presbyter, splnomocnený univerzálnym 
právom alebo osobitným poverením kompetentnej vrchnosti.   
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11.3  EUCHARISTIA - NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ OLTÁRNA 
 

DOGMY (De fide): 
 Telo a krv Ježiša Krista sú v Eucharistii prítomné skutočne, pravdivo a 

podstatne.317 
 Kristus sa sprítomňuje vo sviatosti oltárnej pri premenení celej podstaty 

chleba na Jeho Telo a celej podstaty vína na Jeho Krv.318  
 Spôsoby chleba a vína zostávajú aj po premenení podstaty.319 
 Telo a Krv Kristova spolu s Jeho dušou a Jeho Božstvom, a teda celý Kristus 

je skutočne prítomný v Eucharistii 320 
 Pod každým z oboch spôsobov je prítomný celý Kristus.321 
 Kristus je celý prítomný v každej časti hostie, aj keď sú konsekrované 

hostie rozdelené.322 
 Po konsekrácii sú Telo a Krv Kristova stále prítomné v Eucharistii.323 
 Kristovi prítomnému v Eucharistii sa musí preukazovať úcta a adorácia.324 
 Eucharistia je pravá sviatosť, ustanovená Ježišom Kristom.325 
 Matériou Eucharistie je chlieb a víno.326 
 Pre deti, ktoré ešte nedosiahli vek užívania rozumu, nie je prijatie 

Eucharistie ku spáse nevyhnutné.327 
 Prijímanie pod oboma spôsobmi nie je nevyhnutné pre každého 

jednotlivého veriaceho, či už ako Božie nariadenie alebo ako prostriedok 
spásy.328 

 Konsekračnú moc má iba platne vysvätený kňaz.329 
 Sviatosť Eucharistie môže platne prijať každý pokrstený v stave života 

vrátane malých detí.330 
 Pre hodné prijatie Eucharistie sa vyžaduje stav milosti ako aj správna 

a zbožná dispozícia.331 (De fide pokiaľ ide o stav milosti) 
 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

                                                           

317 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 3. Christ's Real Presence according to the Testimony of Holy 
Scripture; D 883 
318 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 5. Dogma and Concept of Transubstantiation; D 884, D 335, D 
430,D 465 
319 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 7. The Sacramental Accidents; D 884 
320 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 8. 1. The Totality of the Presence; D 883 
321 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 8. 2. The Totality of the Presence; D 626, D 885, D 698, D 876 
322 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 8. 3. The Totality of the Presence; D 885 
323 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 9. The Permanence of the Real Presence; D 886, D 889 
324 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 10. The Adoration due to the Eucharist; D 888 
325 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 13. The Sacramental Nature of the Eucharist; D 844 
326 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 14. The Outward Signs of the Eucharist; D 877, D 884 
327 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 16. 1. The Necessity of the Eucharist; D 937, D 933, D 1922 
328 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 16. 3. The Necessity of the Eucharist; D 934, D 626 
329 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 17. The Minister of the Eucharist; D 430, D 424 
330 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 18. 1. The Recipient of the Eucharist; D 933 
331 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 18. 2. The Recipient of the Eucharist; D 893 
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 Sviatostné spôsoby si zachovávajú svoju fyzickú skutočnosť po zmene 
podstaty. (Sent. certa.) 

 Sviatostné spôsoby existujú naďalej bez predmetu, ku ktorému patria. 
(Sent. certa.) 

 Skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii je tajomstvom viery. (Sent. 
certa.) 

 Forma Eucharistie spočíva v Kristových slovách ustanovenia, ktoré sa 
vyslovujú pri konsekrácii. (Sent. certa.) 

 Hlavným plodom Eucharistie je vnútorné zjednotenie prijímajúceho s 
Kristom. (Sent. certa.) 

 Eucharistia ako potrava pre dušu zachováva a rozmnožuje 
nadprirodzený život duše. (Sent. certa.) 

 Eucharistia je zálohou večného šťastia a budúceho vzkriesenia tela. (Sent. 
certa.) 

 Pre dospelých je s nevyhnutnosťou príkazu prijímanie Eucharistie 
potrebné ku spáse (necessitate praecepti). (Sent. certa.) 

 
 
 
 

 

 

„VEZMITE A JEDZTE: TOTO JE MOJE TELO.“ 
(Mt 26, 26) 

 

 „JA SOM ŽIVÝ CHLIEB, KTORÝ ZOSTÚPIL Z NEBA. KTO 

BUDE JESŤ Z TOHTO CHLEBA, BUDE ŽIŤ NAVEKY. A 

CHLIEB, KTORÝ JA DÁM, JE MOJE TELO ZA ŽIVOT 

SVETA.“  (Jn 6, 51) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

BERENGAROVO VYZNANIE VIERY PRED RÍMSKOU SYNODOU (r. 1079) 
 Ja, Berengar, srdcom verím a ústami vyznávam, že chlieb a víno, ktoré sa 

kladú na oltár, tajomstvom posvätnej modlitby a slovami nášho 
Vykupiteľa sa podstatne premieňajú na pravé a vlastné a oživujúce telo a 
krv nášho Pána Ježiša Krista a po konsekrácii je pravým telom Kristovým, 
ktoré sa zrodilo z Panny a ktoré, obetované za spásu sveta, viselo na kríži 
a ktoré sedí po pravici Otca, a je pravou krvou Kristovou, ktorá vytiekla z 
jeho boku, a to nielen v znaku a účinnosti sviatosti, ale v jeho vlastnej 
prirodzenosti a v jeho vlastnej podstate. (N 559) 

 
VYZNANIE VIERY PÁPEŽA INOCENTA III. PROTI VALDENCOM (r. 1208) 

 Obetný dar, t.j. chlieb a víno, je po konsekrácii pravým Telom a pravou 
Krvou nášho Pána Ježiša Krista. A tak pevne a bez pochybovania veríme 
úprimným srdcom a vyznávame to jednoducho veriacimi slovami. Pritom 
nepôsobí dobrý kňaz čosi menej, lebo to spôsobuje nie zásluha 
konsekrujúceho, ale slovo Stvoriteľa a sila Ducha Svätého.  (N 560) 
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KOSTNICKÝ KONCIL (1414-1418). DEKRÉT O PRIJÍMANÍ IBA POD 

PODOBOU CHLEBA 

 (...) V pracirkvi veriaci síce prijímali túto sviatosť pod obidvoma podobami, 
no neskôr ju pod obidvoma podobami prijímali tí, čo ju konsekrujú, laici 
však iba pod jednou podobou. Treba totiž pevne veriť a nepochybovať, že 
celé telo a všetku krv Kristovu obsahuje skutočne tak podoba chleba, ako 
aj podoba vína. (N 561) 

 
FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE ARMÉNOV 

 Treťou sviatosťou je Eucharistia. Jej matériou je pšeničný chlieb a 
hroznové víno, do ktorého sa musí pred konsekráciou primiešať málinko 
vody. Voda sa primiešava preto, lebo (...) treba pripustiť, že aj sám Pán 
túto sviatosť ustanovil s vínom, do ktorého bola primiešaná voda. Ďalej, 
že to zodpovedá sprítomneniu Pánovho utrpenia.(N 564) 

(Primiešanie predstavuje aj spojenie veriaceho ľudu s Kristom.) 

 Formou tejto sviatosti sú Spasiteľove slová, ktorými vykonal túto 
sviatosť. Kňaz totiž vykonáva túto sviatosť, hovoriac v osobe Krista. Silou 
týchto slov sa podstata chleba premieňa na Kristovo telo a podstata vína 
na jeho krv, no tak, že celý Kristus je obsiahnutý pod podobou chleba 
a celý Kristus pod podobou vína. A aj pod každou čiastkou konsekrovanej 
hostie a konsekrovaného vína je po rozdelení prítomný celý Kristus. (N 
565) 

 Účinkom tejto sviatosti v duši toho, kto ju hodne prijíma, je zjednotenie 
človeka s Kristom. A keďže milosťou je človek včleňovaný do Krista a 
spája sa s jeho údmi, vyplýva z toho, že skrze túto sviatosť sa v tých, čo j 
u hodne prijímajú, rozmnožuje milosť; a všetky účinky, ktoré má telesný 
pokrm a nápoj pre telesný život - jeho udržiavanie, vzrast, obnovovanie a 
potešenie - spôsobuje podobne táto sviatosť pre duchovný život. Podľa 
slov pápeža Urbana IV., v tejto sviatosti slávime vďačnú spomienku na 
nášho Spasiteľa, ňou sme zbavovaní zlého, upevňovaní v dobrom a dáva 
nám vzrast v cnosti a milosti. (N 566) 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL, 13. zasadnutie (r. 1551) 

DEKRÉT O NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI 
Úvod 

 Posvätný ekumenický Tridentský koncil (...) nie bez osobitného vedenia 
a riadenia Ducha Svätého zhromaždil sa na to, aby vyložil pravé a 
starobylé učenie o viere, o sviatostiach a aby poskytol liek proti všetkým 
bludom a iným veľmi vážnym pohromám, ktorými je v našich dňoch 
Božia Cirkev žalostne trápená a zo všetkých strán kmásaná. A od samého 
začiatku mal v úmysle to, aby vytrhal aj s koreňom burinu 
odsúdeniahodných bludov a rozkolov, ktoré nepriateľ v našich 
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nešťastných časoch rozosial vo vierouke, požívaní a uctievaní 
najsvätejšej Eucharistie; tú predsa náš Spasiteľ zanechal svojej Cirkvi ako 
symbol jej jednoty a lásky, ktorou chcel mať kresťanov medzi sebou 
združených a spojených. A tak ten istý posvätný koncil, podávajúc zdravé 
a čisté učenie o tejto úctyhodnej a božskej sviatosti Eucharistie, učenie, 
ktoré katolícka Cirkev, poučená naším Pánom Ježišom Kristom a jeho 
apoštolmi a poučená Duchom Svätým, ktorý jej vždy vnukal všetku 
pravdu, vždy zachovávala a bude zachovávať až do konca sveta, všetkým 
veriacim v Krista zakazuje, aby sa odteraz neopovážili o najsvätejšej 
Eucharistii inak veriť, učiť alebo kázať, než ako je to v tomto dekréte 
vysvetlené a definované. (N 567) 

1. hlava: Skutočná prítomnosť nášho Pána Ježiša Krista v najsvätejšej 
sviatosti Eucharistie 

 Svätý koncil na začiatku učí a vyznáva otvorene a bezvýhradne, že vo 
vznešenej sviatosti svätej Eucharistie po konsekrácii chleba a vína je náš 
Pán Ježiš Kristus ako pravý Boh a človek prítomný ozajstne, skutočne a 
podstatne pod podobou tých zmyslami vnímateľných vecí. A nie je v tom 
ani nijaké protirečenie, že náš Spasiteľ podľa svojho prirodzeného 
spôsobu existencie stále sedí v nebi po pravici Otcovej a že predsa je na 
mnohých iných miestach podľa svojej podstaty pre nás prítomný 
sviatostne, a síce takým spôsobom existencie, ktorý slovami sotva 
môžeme vyjadriť, ktorý však predsa rozumom, osvieteným vierou, 
pochopiť môžeme a o ktorom veriť stále musíme, že je pre Boha možný. 
(N 568) 

 Tak totiž všetci naši predchodcovia, ktorí žili v pravej Kristovej Cirkvi a o 
tejto Najsvätejšej sviatosti hovorili, otvorene vyznali, že náš Vykupiteľ 
túto obdivuhodnú sviatosť ustanovil pri Poslednej večeri, keď po 
požehnaní chleba a vína jasnými a zreteľnými slovami dosvedčil, že im 
dáva svoje vlastné telo a krv. Tieto slová, ktoré uvádzajú svätí evanjelisti, 
a potom ich opakoval svätý Pavol, obsahujú jasne ten vlastný a zjavný 
význam, v akom ich chápali Otcovia; preto je to vskutku zvrchovane 
nehodnou neprístojnosťou, keď ich niektorí škriepni a zvrátení ľudia 
naprotiveň všeobecnému vedomiu Cirkvi degradujú na bezobsažné 
a obrazné zvraty, v ktorých by o pravde Kristovho tela a krvi nebolo ani 
reči. Cirkev ako stĺp a pevný základ pravdy sa od týchto ako diabolských 
výmyslov bezbožných ľudí odvracia a so srdcom plným vďaky stále 
uznáva toto vznešené Kristovo dobrodenie. (N 569) 

2. hlava: Ustanovenie tejto Najsvätejšej sviatosti 

 Keď náš Spasiteľ odchádzal z tohto sveta k Otcovi, ustanovil teda túto 
sviatosť, v ktorej akoby vylial bohatstvá svojej božskej lásky na ľudí, 
„ustanoviac pamiatku na svoje obdivuhodné skutky“ (Ž. 110,4) a prikázal, 
aby sme v jeho prijímaní slávili jeho pamiatku a zvestovali jeho smrť, kým 
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nepríde. Chcel, aby sa táto sviatosť prijímala ako duchovný pokrm duší, 
ktorým sú živené a posilňované, žijúc zo života toho, ktorý povedal: „Ten, 
čo mňa požíva, bude žiť zo mňa" (Jn 6,57) a ako protidar, ktorý nás 
oslobodzuje od každodenných previnení a ochraňuje od smrteľných 
hriechov. Okrem toho chcel, aby táto sviatosť bola závdavkom našej 
budúcej slávy a večného šťastia a symbolom toho jedného tela, ktorého 
Hlavou je on sám a ku ktorému máme byť podľa jeho vôle pripojení ako 
údy tesnými zväzkami viery, nádeje a lásky, aby sme všetci hovorili to 
isté, aby neboli medzi nami roztržky. (N 570) 

3. hlava: Najsvätejšia Eucharistia prevyšuje ostatné sviatosti 

 Najsvätejšia Eucharistia má s ostatnými sviatosťami spoločné to, že je 
zmyslovým znakom posvätnej veci a viditeľnou podobou neviditeľnej 
milosti. Avšak u nej je vynikajúce a jedinečné to, že ostatné sviatosti iba 
vtedy majú silu posväcovania, keď ich niekto prijíma, kým v Eucharistii 
sa nachádza sám pôvodca svätosti pred jej požitím. Apoštoli totiž ešte 
neprijali Eucharistiu z rúk Pána, keď on už v pravde tvrdil, že to, čo dáva, 
je jeho telo. A v Cirkvi bola vždy táto viera, že hneď po konsekrácii je pod 
podobou chleba a vína pravé telo nášho Pána a jeho pravá krv spolu s jeho 
dušou a božstvom, a to účinnosťou (konsekračných) slov telo pod 
podobou chleba a krv poď podobou vína. Telo však pod podobou vína a 
krv poď podobou chleba a duša pod podobou oboch účinnosťou toho 
prirodzeného spojenia a spolupatričnosti, ktorou sa časti Krista Pána, 
ktorý už vstal z mŕtvych a viac už neumiera (Rim 6,9), navzájom spájajú, 
ďalej božstvo v dôsledku je h o hypostatického spojenia s telom a dušou. 
- A tak je celkom pravdivé, že každá jedna podoba obsahuje práve toľko, 
ako aj obidve. Celý a úplný Kristus je totiž prítomný pod podobou chleba 
a v každej čiastke tejto podoby, a takisto je celý prítomný v podobe vína 
a v jeho častiach. (N 571) 

4. hlava: Premenenie podstát (transsubstanciácia) 

 Pretože Kristus, náš Vykupiteľ, povedal, že to, čo obetoval pod podobou 
chleba, je skutočne jeho telo, Božia Cirkev bola o tom vždy presvedčená a 
tento svätý koncil to teraz opäť vyhlasuje: konsekráciou chleba a vína sa 
uskutočňuje zmena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho 
Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. A túto zmenu katolícka 
Cirkev vhodne a vo vlastnom zmysle nazvala premenením podstát 
(transsubstanciáciou). (N 572) 

5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti 

 A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v 
katolíckej Cirkvi vždy praktizovaná, majú tejto Najsvätejšej sviatosti pri 
uctievaní preukazovať ten kult poklony (cultus latriae), ktorý sme 
povinní preukazovať pravému Bohu. A hoci j u Kristus Pán ustanovil, aby 
bola ako pokrm, nie je preto menej poklony hodná. Veríme totiž, že je v 
nej prítomný ten istý Boh, o ktorom večný Otec povedal, keď ho uvádzal 
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na svet: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli" (Hebr 1,6), pred ktorým 
mudrci padli na zem a klaňali sa mu (Mt 2,11), a podľa svedectva Písma (Mt 

28,17) apoštoli sa mu v Galilei klaňali. (...) (Tejto Najsvätejšej sviatosti sa 
osobitná úcta a poklona preukazuje na sviatok Najsvätejšieho Kristovho 
tela a krvi.) (N 573) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL, 13. zasadnutie (1551).  

KÁNONY O SVIATOSTI NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII. 
1. Kto popiera, že v sviatosti najsvätejšej Eucharistie je prítomné opravdivo, 

skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša 
Krista, a teda že je prítomný celý Kristus, a tvrdí, že je v nej iba ako v znaku 
alebo obraze alebo v účinnosti, nech je exkomunikovaný. (N 577) 

2. Kto hovorí, že v najsvätejšej sviatosti Eucharistie zostáva podstata chleba a 
vína súčasne s telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista, a popiera tú 
podivuhodnú a jedinečnú premenu celej podstaty chleba na telo a celej 
podstaty vína na krv, pričom zostávajú iba podoby chleba a vína, a túto 
premenu katolícka Cirkev veľmi vhodne nazýva premenením podstát 
(transsubstantiatio), nech je exkomunikovaný. (N 578) 

3. Kto popiera, že v úctyhodnej sviatosti Eucharistie každá podoba a každá 
čiastka ktorejkoľvek podoby po rozdelení (podôb) obsahuje celého Krista, 
nech je exkomunikovaný. (N 579) 

4. Kto hovorí, že v obdivuhodnej sviatosti Eucharistie po konsekrácii nie je telo 
a krv nášho Pána Ježiša Krista, ale že je len pri jej užívaní, keď sa prijíma, nie 
však predtým alebo potom, a že v konsekrovaných hostiách či partikulách, 
ktoré sa po prijímaní uchovávajú alebo zvyšujú, nezostáva pravé telo 
Pánovo, nech je exkomunikovaný. (N 580) 

5. Kto hovorí, že hlavné ovocie najsvätejšej Eucharistie pozostáva v odpustení 
hriechov alebo že z nej nepochádzajú nijaké iné účinky, nech je 
exkomunikovaný. (N 581) 

6. Kto hovorí, že vo svätej sviatosti Eucharistie Kristus, jednorodený Syn Boží, 
sa nemá uctievať aj vonkajším kultom klaňania, a preto sa nemá ani uctievať 
osobitným vonkajším slávnostným slávením a nemá sa slávnostne nosiť 
podľa chvályhodného a všeobecného obradu a obyčaje svätej Cirkvi, alebo 
že sa nemá ukazovať verejne ľudu, aby sa jej klaňal, a že tí, čo sa jej klaňajú, 
sú modloslužobníci, nech je exkomunikovaný. (N 582) 

7. Kto hovorí, že nie je dovolené uchovávať svätú Eucharistiu vo svätostánku, 
ale že ju treba hneď po konsekrácii nevyhnutne rozdať prítomným; alebo 
že nie je dovolené slávnostne ju odnášať chorým, nech je exkomunikovaný. 
(N 583) 

8. Kto hovorí, že Kristus, podávaný v Eucharistii, sa požíva iba duchovne, a nie 
aj sviatostne a skutočne, nech je exkomunikovaný. (N 584) 

9. Kto popiera, že všetci a jednotliví veriaci oboch pohlaví, keď dosiahnu vek 
rozoznávania, sú povinní každoročne aspoň na Veľkú noc pristúpiť k 
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prijímaniu podľa prikázania svätej matky Cirkvi, nech je exkomunikovaný. 
(N 585) 

10. Kto hovorí, že kňaz pri slávení Eucharistie nesmie sám sebe podať 
prijímanie, nech je exkomunikovaný. (N 586) 

11. Kto hovorí, že viera sama je dostatočnou prípravou na prijatie najsvätejšej 
sviatosti Eucharistie, nech je exkomunikovaný. A aby sa taká sviatosť 
neprijímala nehodne, a preto na smrť a odsúdenie, tento svätý koncil 
ustanovuje a vyhlasuje, že tí, ktorých svedomie je obťažené smrteľným 
hriechom, hoci by sa akokoľvek domnievali, že majú ľútosť, predsa sa 
nevyhnutne musia predtým sviatostne vyspovedať, ak sa môžu dostať k 
nejakému spovedníkovi. Kto by sa však opovážil vyučovať, kázať alebo 
zaťato tvrdiť alebo hájiť na verejnej dišpute opak, nech je tým samým 
považovaný za exkomunikovaného. (N 587) 

 
KÁNONY O PRIJÍMANÍ POD OBIDVOMA PODOBAMI  A O PRIJÍMANÍ 

BATOLIAT 
1. Kto hovorí, že všetci a jednotliví veriaci musia podľa Božieho prikázania 

alebo nevyhnutnosti na spásu prijímať obe podoby najsvätejšej sviatosti 
Eucharistie, nech je exkomunikovaný. (N 592) 

2. Kto hovorí, že svätú katolícku Cirkev neviedli oprávnené príčiny a dôvody, 
aby laikom a klerikom (kňazom) nesláviacim Eucharistiu podávala 
prijímanie iba pod podobou chleba, alebo že sa v tomto mýlila, nech je 
exkomunikovaný. (N 593) 

3. Kto popiera, že sa celý a celostný (integrálny) Kristus, prameň a pôvodca 
všetkých milostí, prijíma iba pod samou podobou chleba, pretože sa, ako 
to niektorí nesprávne tvrdia, neprijíma podľa ustanovenia samého Krista 
pod obidvoma podobami, nech je exkomunikovaný. (N 594) 

4. Kto hovorí, že prijímanie Eucharistie je potrebné aj pre batoľatá pred 
dosiahnutím veku rozoznávania, nech je exkomunikovaný. (N 595)  

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
 Zo všetkých posvätných tajomstiev, ktoré nám ako najistejšie 
prostriedky Božej milosti odkázal náš Spasiteľ, žiadne nie je také, aby sa 
mohlo porovnávať s najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, a preto za žiaden 
zločin nie je ťažší trest, ktorého by sme sa mali od Boha obávať, než za tú 
neprávosť, keď veriaci nezaobchádzajú sväto a nábožne s tým, čo je plné 
všetkej svätosti, alebo skôr čo v sebe uchováva samotného pôvodcu 
a prameň svätosti. Apoštol to múdro spoznal a jasne nás na to upozornil. 
Lebo keď povedal, akou neprávosťou sa previňujú tí, ktorí nerozlišujú telo 
Pána („Kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“), tak hneď 
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na to dodáva 332 : „Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí 
umierajú“.  

Svätí spisovatelia, ktorí videli, že nie je vôbec možné, aby jedným 
menom vyjadrili vznešenosť a dôstojnosť tejto obdivuhodnej sviatosti, tak sa 
ju snažili vyjadriť mnohými slovami. Lebo niekedy ju nazývajú Eucharistia, 
čo je grécke slovo, ktoré je možné preložiť ako dobrá milosť, alebo 
vďakyvzdanie. Po pravde jej prináleží nazývať ju dobrou milosťou preto, 
lebo predobrazuje večný život, o ktorom je napísané333: „Milosť Božia je život 
večný“, a to preto že v sebe uchováva samotného Krista Pána, ktorý je pravá 
milosť a pôvod všetkých milostí. Podobne vhodne prekladáme toto slovo ako 
„vďakyvzdávanie“, nakoľko prinášajúc túto najčistejšiu obetu, každodenne 
Bohu činíme nekonečnú vďaku za všetky nám preukázané dobrodenia 
a obzvlášť potom za ten jeho úžasný dar milosti, ktorý nám preukazuje 
v tejto sviatosti. Avšak tento názov sa dá vhodne prirovnať aj k tomu, čo ako 
čítame, činil Kristus Pán pri ustanovení tejto sviatosti. Lebo „vzal chlieb, 
lámal a vzdával vďaky“. Aj Dávid, predtým, ako predniesol onen 
chválospev334: „Hospodin ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky a 
pokrm dal tým, čo sa ho boja“ a keď premýšľal o veľkosti tohto tajomstva, 
uznal za potrebné najskôr učiniť vďaku, volajúc: „Sláva a vznešenosť je jeho 
dielo“. 

Ako sa líši sviatosť od obety?  
Medzi týmito dvomi stránkami je veľký rozdiel. Sviatosť sa totiž 

dokonáva posvätením, ale celá moc obety spočíva v tom, že sa obetuje. Ak sa 
teda prevelebná Sviatosť uchováva na oltári alebo sa prináša chorému, má 
vlastnosť sviatosti nie obety. A vtedy, keď je sviatosťou tak tým, ktorí ju  
prijímajú, je prameňom zásluh a prináša im všetky výhody, ktoré už boli 
spomenuté. Pokiaľ je ale obetou, má moc spôsobovať nielen zásluhy, ale 
robiť aj zadosťučinenie. Lebo tak ako Kristus Pán nám vo svojom utrpení 
vymohol zásluhy i zadosťučinil, podobne aj tí, ktorí túto obetu prinášajú a s 
nami zdieľajú, si zasluhujú úžitok z utrpenia Pána a spoločne konajú 
zadosťučinenie. 
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Kristus prisľúbil Židom v Kafarnaume, že im dá jesť svoje telo a piť svoju 
krv.  
 Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý 

ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, 
Boh, svojou pečaťou.“ (Jn. 6, 27) 

Telo a krv Krista pod spôsobmi chleba a vína sa volá najsvätejšia sviatosť 
oltárna. Hovoríme: ≪sviatosť oltárna≫, lebo premenenie sa stáva na oltári; 

                                                           

332 1. Kor. 11. 30. 
333 Rim. 6. 23.  V novom preklade Písma sv. je: „Boží dar je večný život“. 
334 Žalm. 110. 4, 5. 
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≪najsvätejšia sviatosť≫, lebo neudeľuje iba milosti, ako ostatné sviatosti, ale 
obsahuje samotného Udeľovateľa milosti; ≪sviatosť lásky≫, lebo je 
najväčším dôkazom lásky Kristovej k ľudom; ≪sviatosť≫, lebo je 
najvznešenejšia spomedzi sviatostí; ≪chlieb nebeský≫, lebo ako pokrm 
obsahuje Vykupiteľa, ktorý zostúpil z neba; ≪chlieb anjelov≫, lebo nás robí 
podobnými anjelom; ≪cestovné≫, lebo nás umierajúcich posilňuje na ceste 
do večnosti; hostia (obeta), eucharistia (dar milosti), Božie telo (telo Pána). 

Hovoríme ≪sviatosť oltárna≫, lebo podľa Kristovho nariadenia kňaz na 
oltári robí to isté, čo robil Ježiš pri poslednej večeri. Kristus totiž prikázal 
apoštolom:    
 Toto robte na moju pamiatku. (Lk. 22,19) 
Najsvätejšia sviatosť oltárna sa uchováva v každom farskom kostole vo 

svätostánku. Kristus je teda ustavične u nás ľudí. Právom teda povedal:  
 A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt. 28, 20) 
Najsv. sviatosť oltárna je pokrmom našej duše. Preto je sv. prijímanie 

prostriedkom, aby sme teraz dosiahli duchovnú dokonalosť alebo svätosť a 
raz sa dostali do života večného. K požívaniu najsv. sviatosti oltárnej nás 
Kristus vyzýva, keď hovorí:  
 Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 

život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 
v posledný deň. (Jn 6, 53-54) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1324 Eucharistia je „prameň a vrchol celého kresťanského života“. „Ostatné 
sviatosti ako aj všetky cirkevné služby a apoštolské diela sa tesne viažu 
na svätú Eucharistiu a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia 
obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, to jest samého Krista, nášho 
veľkonočného Baránka.“ 

1325 “Účasť na Božom živote a jednote Božieho ľudu s Bohom, na ktorých sa 
zakladá Cirkev, priliehavo vyjadruje a obdivuhodne uskutočňuje 
Eucharistia. V nej je vrchol pôsobenia, ktorým Boh v Kristovi posväcuje 
svet, ako aj kultu, ktorý ľudia vzdávajú Kristovi a skrze neho Otcovi v 
Duchu Svätom. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

CIC 1983 
Kán. 897 Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám 

Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou Cirkev 
ustavične žije a rastie.  

Kán. 898 Veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte tým, že 
sa aktívne zúčastňujú na slávení najsvätejšej obety, s najväčšou 
nábožnosťou a často prijímajú túto sviatosť a uctievajú ju s 
najhlbšou poklonou; pri objasňovaní náuky o tejto sviatosti 
duchovní pastieri majú veriacich o tejto povinnosti horlivo poúčať. 
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Kán. 910  § 1. Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je biskup, 
presbyter a diakon. § 2. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého 
prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, určený podľa normy Kán. 
230, § 3. 

Kán. 915 Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní a 
postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu a iní, 
ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. 

CIC 1917 
Najsvätejšia Sviatosť Eucharistie. Čl. I. - Udeľovateľ svätého prijímania. 
Kán. 845 § 1. Riadnym udeľovateľom Eucharistie je jedine kňaz.  

§ 2. Mimoriadnym je diakon so zvolením miestneho ordinára 
alebo farára, udeliteľným zo závažného dôvodu, ktorý sa v 
prípade nutnosti právoplatne predpokladá. 

 
 

11.3.1 SVÄTOKRÁDEŽNÉ PRIJÍMANIE 
 

DOGMA (De fide): 
 PRE HODNÉ PRIJATIE EUCHARISTIE SA VYŽADUJE STAV MILOSTI.335  

 
 

 

 

LEBO KTO JE A PIJE, A NEROZOZNÁVA TELO,  

TEN SI JE A PIJE ODSÚDENIE. 
(1 Kor 11, 29) 

 
 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
 

Ako majú byť veriaci pripravení na duši skôr, ako pristúpia 
k sviatostnému prijímaniu? Aby bolo zrejmé, že táto príprava je mimoriadne 
potrebná, tak najskôr nech je predstavený príklad nášho Spasiteľa. Lebo skôr 
ako podal apoštolom sviatosť svojho najdrahšieho tela a svojej krvi, hoci ako 
on sám hovorí336: „všetci boli čistí“, umyl im nohy, aby tým dosvedčil, že 
máme vynaložiť mimoriadnu starostlivosť na to, aby kedykoľvek budeme 
chcieť prijímať sväté tajomstvá, nám nič nechýbalo na najväčšej čistote a 
nevinnosti duše. Ďalej nech veriaci pochopia, že tak ako ten kto hodne 
a s pripraveným srdcom prijíma Sviatosť oltárnu, býva obdarený 
najhojnejšími darmi milosti Božej, tak naopak ten, kto by ju prijímal bez tejto 
prípravy, nielenže by z nej žiaden úžitok nemal, ale zvoláva na seba najväčšiu 

                                                           

335 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 18. 2. The Recipient of the Eucharist; D 893 
336 Jn. 13. 10. 
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škodu a záhubu. Je charakteristickou vlastnosťou najlepších 
a najspasiteľnejších vecí, že ak sa používajú v pravý čas, potom veľmi 
prospievajú, ale ak sú užívané mimo tento čas, prinášajú smrť a záhubu. 
Preto niet divu, že aj úžasné a najvznešenejšie Božie dary, keď sú prijímané 
správne zriadenou dušou, sú najväčšou pomocou pri dosahovaní nebeskej 
slávy. Naproti tomu vtedy, keď sa sami stávame ich nehodnými, spôsobujú 
nám večnú smrť. Toto je dokázané na príklade Pánovej archy. Obyvatelia 
Izraela nemali nič vzácnejšie ako bola „Archa337 zmluvy“, ktorá bola pre nich 
zdrojom nespočetných Božích dobrodení. Ale keď ju Filištínci odniesli, 
priniesla im nešťastie a porážku spojenú s večnou hanbou. Tak aj jedlo 
prijaté ústami, keď vojde do zdravého žalúdka, živí a podporuje telo, ale keď 
je prijaté pokazeným žalúdkom, tak mu spôsobuje vážne ťažkosti. 
 

KATECHIZMUS (Sv. PIUS X.) 

Pre hodné sv. prijímanie sú potrebné tri podmienky: (1) Byť v milosti 
Božej (2) Postiť sa od polnoci až do okamihu svätého prijímania; (3) Poznať, 
čo sa chystáme prijať, a pristupovať k svätému prijímaniu s  oddanosťou.  
 Byť v milosti Božej znamená mať čisté svedomie a byť zbavený každého 

smrteľného hriechu.  
 Ten, kto ide na Sväté Prijímanie v smrteľnom hriechu, prijíma Ježiša 

Krista, ale nie Jeho milosť; navyše sa dopúšťa svätokrádeže a stáva sa 
hodným trestu zatratenia. 

 Poznať, čo sa chystáme prijať, znamená vedieť a pevne veriť tomu, čo 
učí kresťanská náuka o tejto sviatosti. 

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Na sv. prijímanie sa máme pripraviť. No kto sa na sv. prijímanie buď vôbec 
nepripravuje alebo sa pripraví len zle, ten zvoláva na seba kliatbu Božiu. Taký 
človek stratí úctu pred najsv. sviatosťou oltárnou, ba i vieru v Kristovu 
prítomnosť.  
 Kto len tak zo zvyku prijíma, nebude účastný štedrosti Božej. (Sv. Gert.)  
Obzvlášť sa máme sv. spoveďou očistiť od všetkých ťažkých hriechov a 

konať dobré skutky, hlavne postiť a modliť sa. Kto najsv. sviatosť vedome 
prijíma s ťažkým hriechom, dopúšťa sa zločinu svätokrádeže.  

Sv. Pavol hovorí, že taký sa previní proti Pánovmu telu a krvi a má tú istú 
vinu, akoby bol usmrtil Krista.   
 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti 

Pánovmu telu a krvi. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije 
odsúdenie. (1 Kor 11, 27, 29) 

Taký zločin je v istom ohľade ešte väčší, ako ten, ktorý spáchali Židia, ktorí 
Krista pribili na kríž; lebo Židia položili na Krista ruku len raz, no nehodne 
prijímajúci vzťahujú naňho ruku svoju častejšie. (Tert.) Svätokrádežné 

                                                           

337 1 Sam. 5. 
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prijímanie má za následok: zaslepenosť ducha, zatvrdilosť srdca, pozemské 
tresty a večnú smrť. Kto nehodne prijíma, ten sa pri požívaní krotkého 
Baránka mení na vlka. (Sv. Zl.) Takého človeka úplne zajme satan, ako Judáša 
po jeho nehodnom prijímaní.   
 Ten, komu podám namočenú smidku. Namočil smidku chleba a dal ju 

Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do 
neho satan. (Jn 13, 27) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

2120 Svätokrádež spočíva v znesväcovaní alebo v nedôstojnom zachádzaní 
so sviatosťami a inými liturgickými úkonmi, ako aj osobami, 
predmetmi a vecami, zasvätenými Bohu. Svätokrádež je ťažký 
hriechom, najmä ak sa pácha proti Eucharistii, pretože v tejto sviatosti 
je podstatne prítomné samotné Kristovo Telo. 

 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA  

Kán. 915 Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní  
a postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu  
a iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.  

Kán. 916 Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej 
spovede nesmie sláviť omšu ani prijímať Pánovo telo, ak nie je na 
to vážny dôvod a niet príležitosti vyspovedať sa; v tomto prípade 
si musí byť vedomý, že je povinný vzbudiť si úkon dokonalej 
ľútosti, ktorý zahŕňa predsavzatie čo najskôr sa vyspovedať. 

Kán. 988 § 1. Veriaci je povinný vyspovedať sa podľa druhu a poctu zo 
všetkých ťažkých hriechov spáchaných po krste a mocou Cirkvi 
ešte priamo neodpustených a ani v individuálnej spovedi 
nevyznaných, ktorých si je vedomý po starostlivom spytovaní 
svedomia. § 2. Veriacim sa odporúča, aby sa spovedali aj zo 
všedných hriechov.  

Kán. 919 § 1. Kto chce prijať najsvätejšiu Eucharistiu, má sa aspoň jednu 
hodinu pred svätým prijímaním zdržiavať akéhokoľvek pokrmu a 
nápoja iba s výnimkou vody a liekov. § 3. Tí, čo sú pokročilého 
veku a trpia nejakou chorobou, ako aj tí, ktorí ich opatrujú, môžu 
prijať najsvätejšiu Eucharistiu, hoci v predchádzajúcej hodine 
niečo požili. 

Kán. 920 § 1. Každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej eucharistie je 
povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. § 2. 
Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z 
oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase. 

Kán. 1367 Kto konsekrované eucharistické podoby zahodí alebo ich so 
svätokrádežným cieľom odnesie alebo prechováva, upadá do 
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exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného, rezervovanej 
Apoštolskej stolici. 

11.4   POKÁNIE 
 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev prijala od Krista moc odpúšťať hriechy spáchané po krste.338 
 Cirkevným rozhrešením sú hriechy skutočne a okamžite odpustené.339 
 Cirkevná moc odpúšťať hriechy sa vzťahuje na všetky hriechy bez 

výnimky.340 
 Vykonávanie cirkevnej moci odpúšťania hriechov je právnym úkonom.341 
 Odpustenie hriechov, ktoré sa uskutočňuje vo sviatosti pokánia je pravou 

a vlastnou sviatosťou, odlišnou od sviatosti krstu.342  
 Mimosviatostné ospravedlnenie sa uskutočňuje dokonalou ľútosťou iba ak 

je táto spojená s túžbou po sviatosti (votum sacramenti).343  
 Ľútosť pochádzajúca z motívu strachu je morálne dobrým a 

nadprirodzeným skutkom.344 
 Sviatostné vyznanie hriechov je nariadené Bohom a je nevyhnutné ku 

spáse.345  
 Podľa Božieho ustanovenia podliehajú spovednej povinnosti všetky ťažké 

hriechy podľa druhu, počtu ako aj okolnosti meniacej povahu hriechu.346 
 Vyznanie všedných hriechov nie je nevyhnutné, ale je dovolené a 

užitočné.347 
 S odpustením viny a večného trestu nie sú Bohom vždy súčasne odpustené 

všetky dočasné tresty za hriechy.348 
 Kňaz má právo a povinnosť, podľa povahy hriechov a schopnosti 

kajúcnika, uložiť spásonosné a primerané skutky zadosťučinenia.349 

                                                           

338 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 2. The Dogma and the Heretical Counter-propositions; D 894, D 913 
339 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 5. The Church's Power to Forgive sins as a True Power of Absolution; D 
919 
340 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 6. The Universality of the Church's Power to Forgive Sins; D 911; D 895, 
D430 
341 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 7. The Judicial Character of the Church's Power to Forgive Sins; D 919, 
D 899 
342 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 8. The Sacramental Nature of the Church's Forgiveness of Sins; D 911, 
D 912 
343 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 10. Perfect Contrition; D 898 
344 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 11. Imperfect Contrition; D 898, D 915 
345 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 12. The Divine Institution of Confession and the Necessity of Confession 

for Salvation; D 916, D 587, D 670, D 724; 1 Jn 1, 9; Jak 5, 16; Sk 19, 18 
346 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 13. 1. The Object of Confession; D 899, D 917 
347 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 13. 2. The Object of Confession; D 899, D 917, D 748 
348 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 14. 2. Concept and Quality of Sacramental Satisfaction; D 922, D 807, D 
840, D 904, D 925 
349 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 14. 3. Concept and Quality of Sacramental Satisfaction; D 905 
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 Mimoriadne skutky kajúcnosti, ako konanie dobrovoľných kajúcnych 
úkonov a trpezlivé znášanie skúšok, ktoré Boh  zosiela, majú 
zadosťučiňujúcu hodnotu.350  

 Forma sviatosti pokánia spočíva v slovách rozhrešenia.351 
 Rozhrešenie v spojení so skutkami kajúcnika spôsobuje odpustenie 

hriechov.352 
 Hlavným účinkom sviatosti pokánia je uzmierenie hriešnika s Bohom.353 
 Sviatosť pokánia je nutná ku spáse tím, ktorí po krste upadli do ťažkého 

hriechu.354 
 Jedinými nositeľmi Cirkevnej moci rozhrešovať sú biskupi a kňazi.355 
 Rozhrešenie udelené diakonmi, klerikmi nižšieho stupňa a laikmi nie je 

sviatostným rozhrešením.356 
 Sviatosť pokánia môže prijať každý pokrstený, ktorý po krste spáchal 

ťažký alebo ľahký hriech.357 
 Cirkev má moc udeľovať odpustky.358 
 Užívanie odpustkov je pre veriacich užitočné a spásonosné.359 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Dokonalá ľútosť udeľuje veľkému hriešnikovi milosť ospravedlnenia už 
pred skutočným prijatím sviatosti pokánia. (Sent. fidei Proxima.) 

 Nedokonalá ľútosť stačí na odpustenie hriechov vo sviatosti pokánia. 
(Sent. communis.) 

 Aj tie hriechy, ktoré boli priamo odpustené mocou kľúčov Cirkvi, sú 
dostatočným predmetom vyznania. (Sent. certa.) 

 Zásluhy na základe dobrých skutkov konaných v stave milosti, ktoré boli 
ťažkými hriechmi zničené, čiže boli neúčinné, ožívajú. (Sent. communis.) 

 Prameňom odpustkov je zadosťučiňujúci poklad Cirkvi, ktorý pozostáva 
z nadmerných zásluh Ježiša Krista a svätých. (Sent. certa.) 
 

 

                                                           

350 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 14. 4. Concept and Quality of Sacramental Satisfaction; D 923, D 906 
351 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 15. 1. The Priest's Absolution as the Form of the Sacrament of Penance; 
D 896, D 699 
352 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 15. 1. The Priest's Absolution as the Form of the Sacrament of Penance; 
D 919 
353 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 16. The Effects of the Sacrament of Penance; D 896 
354 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 17. The Necessity of the Sacrament of Penance; D 895 
355 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 18. 1. The Minister of the Sacrament of Penance; D 920, D 670, D 753 
356 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 18. 2. The Minister of the Sacrament of Penance; D 903, D 1537 
357 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 19. The Recipient of the Sacrament of Penance; D 911, D 917 
358 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 20. 2. The Doctrine of Indulgences; D 676; D 759, D 1540 
359 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 20. 6. The Doctrine of Indulgences; D 989, D 998 
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AK NEBUDETE ROBIŤ POKÁNIE, VŠETCI PODOBNE 

ZAHYNIETE. 
(Lk 13, 3) 

 

Lk 3, 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie 
hriechov. 

1 Jn 1, 9  Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí 
nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. 

Jak. 5, 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, 
aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba 
spravodlivého. 

Sk 19, 18 Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje 
skutky. 

 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439) 

Štvrtou sviatosťou je pokánie, ktorého kvázimatériou sú úkony 
kajúcnika a delia sa na tri časti. 

Prvou je ľútosť srdca. Spočíva v tom, že človek prežíva bolesť nad 
spáchaným hriechom; s tým je spojene predsavzatie už viac nehrešiť.  

Druhou je ústne vyznanie. Spočíva v tom, že hriešnik sa vyznáva 
kňazovi úplne zo všetkých hriechov, na ktoré sa pamätá.  

Treťou je zadosťučinenie za hriechy podľa rozhodnutia kňaza. 
Vykonáva sa hlavne modlitbou, pôstom a almužnou.  

Formou tejto sviatosti sú slová rozhrešenia, ktoré kňaz hovorí: Ja ťa 
rozhrešujem atď. Vysluhovateľom tejto sviatosti je kňaz, ktorý je 
splnomocnený rozhrešiť či v dôsledku služby alebo z poverenia svojho 
predstaveného. Účinkom tejto sviatosti je oslobodenie (absolutio) od 
hriechov. (N 630) 
 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 14. ZASADNUTIE (1551). 
UČENIE O SVIATOSTI POKÁNIA 

Keby u všetkých znovuzrodených vďačnosť voči Bohu bola taká veľká, 
že by si vytrvalo chránili spravodlivosť prijatú v krste z jeho dobrodenia a 
milosti, na odpustenie hriechov by okrem samého krstu nebolo potrebné 
ustanoviť inú sviatosť. Keďže však Boh, bohatý na milosrdenstvo (Ef 2,4), vie, 
z čoho sme stvorení (Ž 102,14), udelil prostriedok života na život aj tým, čo sa 
neskôr vrhli do otroctva hriechu a do moci diabla, totiž sviatosť pokánia, 
prostredníctvom ktorej sa padnutým po krste aplikuje dobrodenie Kristovej 
smrti. (N 642) 

Ľútosť, ktorá medzi uvedenými úkonmi kajúcnika zaujíma prvé miesto, 
je bolesť duše a odvrátenie sa od spáchaného hriechu s predsavzatím viac už 
nehrešiť. Toto duševné naladenie ľútosti bolo na dosiahnutie odpustenia 
hriechov potrebné vždy, a u človeka, ktorý po krste upadol, je natoľko 
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prípravou na odpustenie hriechov, nakoľko je spojené s dôverou v Božie 
milosrdenstvo a s predsavzatím urobiť ostatné, čo sa vyžaduje pre náležité 
prijatie tejto sviatosti. A tak posvätný koncil vyhlasuje, že táto ľútosť 
obsahuje nielen odvrátenie sa od hriechu a predsavzatie i začatie nového 
života, ale aj odpor voči predchádzajúcemu životu podľa Pánovho výroku: 
„Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopustili, a utvorte si 
nové srdce a nového ducha." (Ez 18, 31) A kto si uváži medzi inými tieto výkriky 
svätých: „Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo bolo zlé pred 
tebou" (Ž 50,6); „Už ma vyčerpalo vzlykáme, lôžko mi noc čo noc vlhne od 
plaču" (Ž 6, 7); „V trpkosti svojej duše si pred tebou uvážim všetky svoje roky" 
(Iz 30,15; Vulg.), ľahko pochopí, že pramenia z akejsi hlbokej nenávisti voči 
minulému životu a z odporu voči hriechom. (N 650) 

Z vysvetleného ustanovenia sviatosti pokánia celá Cirkev vždy 
odvodzovala, že Pán ustanovil aj úplné vyznanie hriechov. Toto vyznanie je 
pre všetkých, čo po krste upadli, podľa Božieho práva nevyhnutné, pretože 
náš Pán Ježiš Kristus pred svojím nanebovstúpením zanechal kňazov ako 
svojich vlastných zástupcov, ako predstavených a sudcov, ktorým musia byť 
prednesené všetky smrteľné hriechy, ktorých sa veriaci v Krista dopustili, 
a tak kňazi mocou kľúčov vynášajú rozsudok odpustenia alebo zadržania. Je 
totiž zrejmé, že kňazi by bez poznania skutkového stavu nemohli vykonávať 
súd a pri ukladaní trestov by ani nemohli zachovať správnu mieru, ak by sa 
im hriechy vyjavovali iba všeobecne a nie jednotlivo a osobitne. Z toho 
vyplýva, že kajúcnici musia v spovedi uviesť všetky smrteľné hriechy, 
ktorých sú si vedomí po starostlivom sebaspytovaní, aj keby to boli 
akokoľvek tajné hriechy a spáchané iba proti dvom posledným prikázaniam 
Desatora, veď dušu neraz viac zraňujú a sú nebezpečnejšie ako tie hriechy, 
ktoré sa dejú celkom verejne. Zo všedných hriechov, ktoré nás z Božej milosti 
nevylučujú a do ktorých upadáme častejšie, sa síce možno správne a užitočne 
a bez akejkoľvek prezumpcie spovedať, čo dokazuje prax nábožných ľudí, no 
možno ich bez viny zamlčať a odčiniť mnohými inými prostriedkami. [...] (N 
652) 

V súvislosti s vysluhovateľom tejto sviatosti posvätný koncil vyhlasuje, 
že sú falošné a pravde evanjelia celkom protirečiace všetky učenia, ktoré 
zhubne rozširujú službu kľúčov na všetkých iných ľudí, a ktoré sa 
domnievajú, že Pánove slová „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo 
rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi"(Mt 18,18) a „Komu odpustíte 
hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú mu zadržané" (Jn 20,23) 

boli v protiklade k ustanoveniu tejto sviatosti povedané všetkým veriacim v 
Krista bez rozdielu, takže moc odpúšťať hriechy by mal mať každý: verejné 
pokarhaním, keď pokarhaný uposlúchne, tajné — dobrovoľným vyznaním 
komukoľvek. Takisto koncil učí, že aj kňazi nachádzajúci sa v smrteľnom 
hriechu silou Ducha Svätého, ktorý im bol daný pri vysviacke, ako služobníci 
Krista vykonávajú funkciu odpúšťania hriechov, a že nesprávne myslia tí, čo 
zlým kňazom túto moc odopierajú.(N 653) 
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Napokon, čo sa týka zadosťučinenia, ktoré na jednej strane naši otcovia 
kresťanskému ľudu stále odporúčali, na druhej strane zas je spomedzi 
všetkých zložiek pokánia, najmä v našej dobe, napádané pod zámienkou 
nábožnosti od tých, čo nosia výzor nábožnosti, jej silu však popreli (porov. 2 

Tim 3, 5), posvätný koncil vyhlasuje: Je celkom falošné a protirečiace Božiemu 
slovu, že Pán vinu nikdy neodpúšťal tak, žeby pritom nebol odpustený aj celý 
trest. Vo Svätom písme sa totiž nachádzajú jasné a známe príklady, ktoré — 
okrem božskej Tradície - tento omyl celkom zjavne vyvracajú. (N 656) 

Zdá sa, že aj dôvod Božej spravodlivosti vyžaduje, aby inak boli prijatí 
do jeho milosti tí, čo pred krstom z nevedomosti zhrešili, a inak tí, čo už raz 
boli vyslobodení z otroctva hriechu a démona a prijali dar Ducha Svätého, a 
predsa sa nebáli vedome ničiť Boží chrám (porov. 1 Kor 3,17) a zarmucovať 
Ducha Svätého (porov. Ef 4,30). Zodpovedá to aj Božej dobrote, aby nám hriechy 
neboli odpúšťané bez akéhokoľvek zadosťučinenia, lebo takto by sme 
dospeli k tomu, že by sme hriechy brali na ľahkú váhu, páchali by sme 
nespravodlivosť a tupili Ducha Svätého (porov. Hebr 10,29), upadali by sme do 
ťažších a hromadili si hnev na deň hnevu (porov. Rim 2,5; Jak 5,3). Tieto 
zadosťučiniace tresty bezpochyby veľmi odvracajú od hriechu a kladú akoby 
uzdu kajúcnikom a spôsobujú, že sa v budúcnosti stávajú opatrnejší a 
bedlivejší; liečia aj rezíduá hriechov, a hriešne, zlým životom nadobudnuté 
náklonnosti odstraňujú protikladnými cnosťami. A Cirkev Božia nikdy 
nepoznala istejšiu cestu na odvrátenie hroziaceho Božieho trestu, ako keď 
ľudia praktizovali tieto skutky pokánia s opravdivou bolesťou duše. (N 657) 

K tomu pristupuje: Keď zadosťučinením trpíme za hriechy, 
pripodobňujeme sa Ježišovi Kristovi, ktorý zadosťučinil za naše hriechy a od 
ktorého pochádza všetka naša schopnosť (porov. 2 Kor 3,5); dostávame tým 
celkom istý závdavok, že ak s ním trpíme, s ním budeme aj oslávení (porov. Rim 

8,17). Veď zadosťučinenie, ktoré vykonávame za naše hriechy, nie je naše v 
tom zmysle, že by nebolo vykonané skrze Ježiša Krista; my sami, odkázaní 
totiž na seba samých, nemôžeme nič; keď však ten, čo nás posilňuje, s nami 
spolupôsobí, vtedy môžeme všetko (porov. Flp 4,13). A tak človek nemá nič, čím 
by sa chválil, ale celá naša chvála je v Kristovi, v ktorom žijeme, v ktorom sa 
hýbeme, v ktorom tak zadosťučiníme, že prinášame ovocie hodné pokánia, 
ktoré má z neho silu, ktoré je ním obetované Otcovi a Otec ho skrze neho 
prijíma.(N 658) 
 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 14. ZASADNUTIE (1551). 
KÁNONY O SVIATOSTI POKÁNIA 

1. Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi nie je pokánie opravdivo a vlastne 
sviatosťou založenou Kristom, naším Pánom, aby sa veriaci, kedykoľvek 
po krste upadnú do hriechu, zmierili s Bohom, nech je exkomunikovaný.(N 
660) 

2. Kto ohľadom sviatostí robí zmätok a hovorí, že sám krst je sviatosťou 
pokánia, ako keby tieto dve sviatosti neboli odlišné, a že preto pokánie 
nemožno právom nazývať „druhou záchrannou doskou po stroskotaní", 
nech je exkomunikovaný. (N 661) 
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3. Kto hovorí, že slová Pána a Spasiteľa „Prijmite Ducha Svätého. Komu 
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" 
(Jn 20,22) nemajú sa chápať ako moc hriechy vo sviatosti pokánia odpustiť 
a zadržať, ako to katolícka Cirkev od začiatku vždy chápala; kto ich však 
prekrúca proti ustanoveniu tejto sviatosti na oprávnenie hlásať 
evanjelium, nech je exkomunikovaný. (N 662) 

4. Kto popiera, že k úplnému odpusteniu hriechov sa vyžadujú tri úkony u 
kajúcnika, ktoré tvoria kvázimatériu sviatosti pokánia, totiž ľútosť, 
vyznanie a zadosťučinenie, ktoré sa nazývajú tri zložky pokánia, alebo kto 
hovorí, že sú iba dve zložky pokánia, totiž po spoznaní hriechu vzbudený 
strach vo svedomí a viera, čerpaná z evanjelia alebo z rozhrešenia, ktorou 
človek verí, že sa mu skrze Krista odpúšťajú hriechy, nech je 
exkomunikovaný. (N 663) 

5. Kto hovorí, že ľútosť, ktorá sa pripravuje spytovaním, zvažovaním 
hriechov a odvrátením sa od hriechov, keď sa ňou totiž niekto v horkosti 
svojho srdca zamyslí nad svojimi rokmi a uváži si ťarchu, množstvo, 
ošklivosť svojich hriechov, stratu večnej blaženosti a získanie večného 
zatratenia, a spojí to s predsavzatím začať lepší život, — že taká ľútosť nie 
je pravá a užitočná bolesť duše, že nepripravuje na milosť, ale robí z 
človeka pokrytca a väčšieho hriešnika, a napokon že je to vynútená bolesť, 
nie slobodná a dobrovoľná, nech je exkomunikovaný. (N 664) 

6. Kto popiera, že sviatostné vyznanie bolo ustanovené alebo na spásu 
potrebné z Božieho práva, alebo kto hovorí, že spôsob tajného vyznávania 
hriechov jedine kňazovi, ktorý katolícka Cirkev od začiatku vždy 
zachovávala, nezodpovedá ustanoveniu a príkazu Kristovmu, a že je to 
ľudský výmysel, nech je exkomunikovaný. (N 665) 

7. Kto hovorí, že na odpustenie hriechov nie je podľa Božieho práva 
nevyhnutné vyznať sa vo sviatosti pokánia zo všetkých smrteľných 
hriechov jednotlivo, na ktoré sa človek po patričnom a starostlivom 
uvažovaní pamätá, a to aj z tajných a tých, ktoré sú proti dvom posledným 
prikázaniam Desatora, ako aj z okolností, ktoré menia druh hriechov; ale 
že také vyznanie je užitočné iba na formovanie a upokojenie kajúcnika a že 
sa kedysi praktizovalo iba na uloženie kanonického zadosťučinenia; alebo 
kto hovorí, že tí, čo sa usilujú vyspovedať sa zo všetkých hriechov, nechcú 
nič prenechať Božiemu milosrdenstvu na odpustenie; alebo napokon že 
nie je dovolené spovedať sa zo všedných hriechov, nech je 
exkomunikovaný. (N 666) 

8. Kto hovorí, že vyznanie všetkých hriechov, ako sa to zachovávalo v Cirkvi, 
je nemožné a je ľudskou tradíciou, ktorú majú nábožní ľudia odstrániť; 
alebo že nie všetci veriaci oboch pohlaví sú podľa ustanovenia latinskej 
Cirkvi povinní sa raz do roka z hriechov vyznať a že preto treba radiť 
veriacim, aby sa nespovedali v čase Veľkého pôstu, nech je 
exkomunikovaný. (N 667) 
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9. Kto hovorí, že sviatostné rozhrešenie kňazov nie je sudcovským úkonom, 
ale holým služobným úkonom na vyhlásenie a vysvetlenie, že 
spovedajúcemu sa sú odpustené hriechy, nech však len verí, že je 
rozhrešený, aj keď kňaz nie vážne, ale zo žartu dáva rozhrešenie; alebo 
kto hovorí, že vyznanie kajúcnika sa nevyžaduje na to, aby ho kňaz mohol 
rozhrešiť, nech je exkomunikovaný. (N 668) 

10. Kto hovorí, že kňazi, čo sa nachádzajú v smrteľnom hriechu, nemajú moc 
zväzovať a rozväzovať; alebo že nielen kňazi sú vysluhovateľmi 
rozhrešenia, ale že všetkým a každému jednému veriacemu bolo 
povedané „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na 
zemi, bude rozviazané v nebi" (Mt 18,18) a „Komu odpustíte hriechy, budú 
mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20,23), takže 
účinnosťou týchto slov môže od hriechov rozhrešiť ktokoľvek, od 
verejných iba napomenutím, keď napomenutý uposlúchne, od tajných 
však dobrovoľným vyznaním, nech je exkomunikovaný. (N 669) 

11. Kto hovorí, že biskupi nemajú právo rezervovať si jednotlivé prípady, a 
keď, tak práve len čo do vonkajšej súdnej právomoci, a preto zadržanie 
prípadov neprekáža kňazovi, aby od zadržaných prípadov naozaj 
rozhrešil, nech je exkomunikovaný. (N 670) 

12. Kto hovorí, že Boh s vinou odpúšťa vždy aj celý trest, a že zadosťučinenie 
kajúcnikov nie je nič iné ako viera, ktorou prijímajú, že za nich 
zadosťučinil Kristus, nech je exkomunikovaný. (N 671) 

13. Kto hovorí, že za hriechy, čo sa týka časného trestu, Bohu skrze zásluhy 
Krista vôbec nemožno zadosťučiniť trestami Bohom uvalenými alebo 
skrze kňaza uloženými, ani dobrovoľne prijatými, ako sú pôsty, modlitby, 
almužny a iné skutky nábožnosti, takže najlepším pokáním je vraj iba 
nový život, nech je exkomunikovaný. (N 672) 

14. Kto hovorí, že skutky zadosťučinenia, ktorými kajúcnici dávajú skrze 
Ježiša Krista náhradu za svoje hriechy, nie sú kultom Boha, ale ľudskými 
tradíciami, ktoré zatemňujú učenie o milosti a pravý kult Boha a aj samé 
dobrodenia Kristovej smrti, nech je exkomunikovaný.(N 673) 

15. Kto hovorí, že moc kľúčov bola daná Cirkvi iba na rozväzovanie, nie však 
na zväzovanie, a preto keď kňazi ukladajú spovedajúcim sa tresty, 
postupujú proti účelu kľúčov a proti Kristovmu ustanoveniu; a že je 
klamom, aby po zrušení večného trestu mocou kľúčov zväčša zostal ešte 
časný trest, ktorý by bolo treba odpykať, nech je exkomunikovaný. (N 674) 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT O OSPRAVODLIVENÍ  

KÁNON 30. O OSPRAVODLIVENÍ 

 Kto hovorí, že po prijatí ospravodlivenia sa ktorémukoľvek kajúcnemu 
hriešnikovi vina tak odpúšťa a postihnuteľnosť večným trestom sa tak 
odstraňuje, že nezostáva nijaká postihnuteľnosť časným trestom, ktorý 
bolo treba odpykať v tomto živote alebo v budúcom v očistci skôr, ako sa 
otvorí prístup k nebeskému kráľovstvu, nech je exkomunikovaný.   (N 848) 
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KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Tak ako je každému známa slabosť a krehkosť ľudskej prirodzenosti 

a každý ju môže ľahko pozorovať sám na sebe: podobne nikto nemôže 
ignorovať ani to, ako veľmi je potrebná sviatosť pokánia. Veriaci sa majú 
všemožne starať o vnútorné pokánie ducha, ktoré nazývame cnosťou a bez 
ktorého by to, čo sa koná navonok, prospelo len veľmi málo. Vnútorným 
pokáním je to, keď sa z celej duše obrátime k Bohu, budeme mať v nenávisti 
spáchané neprávosti a odvrátime sa od nich a spolu s vôľou i pevným 
predsavzatím zmeniť zlý spôsob života a polepšiť si zvrátené mravy, budeme 
mať nádej, že skrze Božie milosrdenstvo dosiahneme odpustenie. Z toho 
potom, ako neoddeliteľný spoločník sprevádzajúci ošklivosť nad hriechmi, 
vyplýva zármutok a bolesť, ktorá je akýmsi pobúrením a pohnutím duše 
a mnohí ju nazývajú aj vášňou. Preto mnohí Otcovia definujú pokánie ako 
bolesť duše. 

To, či niekto skutočne hriechy ľutuje, je možné spoznať aj z cieľov, 
ktoré si sám stanovuje. Prvým cieľom je, aby zničil hriech a zo svojej duše 
zotrel každú jeho vinu a škvrnu. Druhým je, aby za spáchané neprávosti 
vykonal Bohu zadosťučinenie a toto, ako je zrejmé, prináleží 
k spravodlivosti. Lebo hoci medzi Bohom a človekom nemôže existovať 
žiadny vlastný vzťah spravodlivosti, pretože sú od seba tak veľmi vzdialení, 
napriek tomu tu nejaký druh spravodlivosti je aký býva napr. medzi otcom 
a synom alebo medzi pánom a jeho služobníkmi. Tretím je, aby sa človek 
znovu dostal pod milosť Božiu, keď pre ohavnosť hriechu upadol do 
nemilosti a hnevu.  A toto všetko dostatočne dokazuje, že pokánie patrí medzi 
cnosti. 
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Vnútorná bolesť nad hriechom a s ňou spojené úprimné odvrátenie sa od 
stvorenia a obrátenie sa k Bohu sa obyčajne volá pokánie. Celý náš život 
vlastne nemá byť iným, ako ustavičným pokáním. Kristus hovorí: 
  Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete. (Lk. 13, 5) 
Kristus spravil pokánie sviatosťou, keď v deň svojho vzkriesenia udelil 

apoštolom moc odpúšťať hriechy. Povedal totiž apoštolom:  
 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 

zadržané. (Jn 20, 23) 
Pri sviatosti pokánia sa deje nasledujúce: Kajúci kresťan sa spovedá 

splnomocnenému kňazovi zo svojich hriechov a tento namiesto Boha mu ich 
odpúšťa skrze rozhrešenie. Kňaz v spovedelnici zástava miesto Božie. 
Sviatosť pokánia je nevyhnutne potrebná pre spásu pre každého kresťana, 
ktorý po krste upadol do ťažkého hriechu (Sn. Tr. 14. 1.); lebo bez tejto sviatosti 
nemôže späť získať stratenú milosť posväcujúcu.  

Hodným prijímaním sviatosti pokánia dostávame nasledujúce milosti: 
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1. Dosiahneme odpustenie všetkých spáchaných hriechov i večných pokút, 
no vôbec nie vždy odpustenie všetkých časných trestov. (Sn. Tr. 6, 30; 14. 12). 

2. Duch Sv. sa zase v nás ubytuje a udelí nám milosť posväcujúcu; znovu sa 
oživia zásluhy všetkých dobrých skutkov, vykonaných predtým v stave 
milosti. Duša obráteného hriešnika sa zase stane krásnou pred Bohom. 
Obrátený hriešnik dostane, ako márnotratný syn, krásne rúcho, t.j. milosť 
posväcujúcu a prsteň, znak lásky Božej. (Lk. 16. 22)  

3. Cez Ducha Sv. dosiahneme veľký pokoj duševný, ba pri úprimnom obrátení 
i veľké útechy. 

4. Duch Sv. nám dáva silu k boju s hriechmi. 
Aby sme sviatosť pokánia hodne prijali, musíme robiť nasledujúce: 
1. Musíme si spytovať svedomie, t.j. starostlivo premýšľať aké hriechy sme 

spáchali a pri spovedi ešte nevyznali. 
2. Musíme skutočne oľutovať svoje hriechy, t.j. musíme v duši cítiť bolesť 

nad tým, že sme Boha urazili a  musíme si úprimne zošklivovať každé 
urazenie Boha, no zároveň i dúfať v milosrdenstvo Božie. 

3. Musíme mať úprimné predsavzatie, t.j. musíme byť pevne odhodlaní 
s pomocou milosti Božej naozaj sa vyhýbať každému hriechu i každej 
nebezpečnej príležitosti k nemu. 

4. Musíme sa vyspovedať kňazovi zo svojich hriechov, aby sme od neho 
dostali rozhrešenie. 

5. Musíme učiniť zadosť, t.j. musíme vykonať tie skutky pokánia, ktoré nám 
spovedník uložil.  
Lebo hriech bol spáchaný srdcom, ústami a skutkom, a teda sa musí zase 

zrušiť bolesťou, ktorú srdce cíti, ústa vyjadrujú a skutok dokonáva. (Sv. Bon.) 
Musíme robiť tak ako márnotratný syn: sotva Duch Sv. pôsobil naňho, hneď 
premýšľa o všetkých svojich chybách a uznáva ich (Spytovanie svedomia). 
Uznáva nevďak voči svojmu otcovi a cíti nad tým hlboký bôľ v srdci (Ľútosť). 
Chce sa vrátiť k otcovi a začať uňho nový život (Predsavzatie). Ide nazad k 
otcovi, padá pred ním, vyznáva svoje chyby a prosí o odpustenie (Spoveď). 
Už nechce byť synom, ale len sluhom (Zadosťučinenie). Otec ho objíma a 
bozkáva (Rozhrešenie). Potom nasleduje radostná hostina (Sv. prijímanie).  

 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 959 Vo sviatosti pokánia veriaci vyznávajú hriechy zákonnému 
vysluhovateľovi, ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, 
rozhrešením, ktoré im ten istý vysluhovateľ udelil, dostávajú od 
Boha odpustenie hriechov, ktoré spáchali po krste, a súčasne sa 
zmierujú s Cirkvou, ktorú zhrešením ranili.  

Kán. 987 Na prijatie spásonosného lieku sviatosti pokánia je potrebné, aby 
sa veriaci tak pripravil, aby sa zavrhnutím hriechov, ktoré spáchal, 
a predsavzatím polepšiť sa obrátil sa k Bohu.  

Kán. 989 Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne 
sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.   
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11.5   POMAZANIE CHORÝCH (POSLEDNÉ POMAZANIE) 
 

DOGMY (De fide): 
 Pomazanie chorých je pravou a vlastnou sviatosťou, ustanovenou 

Kristom.360 
 Matériou pre pomazanie chorých je olej.361 
 Forma spočíva v modlitbe kňaza za chorého, ktorú sprevádza 

pomazanie.362 
 Pomazanie chorých dáva chorému milosť posväcujúcu, aby ho 

povzbudila a posilnila.363 
 Pomazaním chorých sa odpúšťajú doposiaľ zostávajúce ťažké i všedné 

hriechy.364 
 Pomazanie chorých niekedy spôsobuje obnovenie telesného zdravia, 

keď to slúži na duchovný úžitok.365 
 Pomazanie chorých môže byť platne udelené iba biskupmi a kňazmi.366 
 Pomazanie chorých môže byť platne prijaté iba ťažko chorými 

veriacimi.367 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Pomazanie chorých nie je (per se) ku spáse nevyhnutné. (Sent.certa) 

 

 
 

 

 
 

POMAZALI OLEJOM VEĽA CHORÝCH A UZDRAVOVALI.  
(Mk. 6, 13) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439) 
 Piatou sviatosťou je posledné pomazanie. Jej matériou je biskupom 

požehnaný olivový olej. Táto sviatosť sa smie udeliť iba chorým, ktorých 
život je v nebezpečenstve. Chorý má byť pomazaný na týchto miestach: 
na očiach pre zrak, na ušiach pre sluch, na nose pre čuch, na ústach pre 
chuť alebo reč, na rukách pre dotýkanie sa, na nohách pre chodenie, na 
obličkách pre rozkoš, ktorá má tam sídlo. Forma tejto sviatosti je táto: 

                                                           

360 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 1. Concept and Sacramental Nature of Extreme Unction; D 926, D 2048 
361 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 2. 1. The Outward Signs of Extreme Unction; D 700, D 908 
362 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 2. 2. The Outward Signs of Extreme Unction; D 700, D 908, D 1996 
363 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 3. 1a The Effects of Extreme Unction; D 909 
364 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 3. 1b The Effects of Extreme Unction; 
365 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 3. 2. The Effects of Extreme Unction; D 909 
366 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 5. The Minister of Extreme Unction; D 929 
367 L. Ott. Book 4, Part 3, V. § 6. The Recipient of Extreme Unction; D 910 
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Týmto svätým pomazaním a skrze svoje láskavé milosrdenstvo nech ti 
Pán odpustí, čímkoľvek si sa prehrešil zrakom — a podobne pri iných 
údoch. Vysluhovateľom tejto sviatosti je kňaz. Účinok je však uzdravenie 
duše a — nakoľko je to osožné — aj tela. O tejto sviatosti hovorí blažený 
apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a 
nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s 
vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, 
odpustia sa mu.“ (Jak 5,14 a nasl.) (N 695) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL, 14. ZASADNUTIE (1551) 
 Obsah a účinok tejto sviatosti sa vysvetľuje týmito slovami: „Modlitba  

s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, 
odpustia sa mu." Obsahom (sviatosti) je totiž táto milosť Ducha Svätého, 
ktorého pomazanie odstraňuje previnenia, ak nejaké treba odstrániť, 
ako aj rezíduá hriechov, a duši chorého uľavuje a posilňuje j u tým, že  
v chorom prebúdza hlbokú dôveru v Božie milosrdenstvo, čím ho dvíha, 
a tak ťarchy a bolesti choroby ľahšie znáša a ľahšie odporuje 
pokušeniam démona, číhajúceho na jeho pätu (porov. Gn 3,15), a často, keď 
to vyžaduje spása duše, dosahuje sa aj telesné uzdravenie. (N 698) 

 

KÁNONY O POSLEDNOM POMAZANÍ 
1. Kto hovorí, že posledné pomazanie nie je skutočne a vlastne Kristom, naším 

Pánom, ustanovenou a blaženým apoštolom Jakubom ohlásenou 
sviatosťou, ale iba Otcami prevzatým obradom, alebo že je ľudským 
vynálezom, nech je exkomunikovaný. (N 700) 

2. Kto hovorí, že posvätné pomazanie chorých neudeľuje milosť, ani 
neodpúšťa hriechy, ani neuľavuje chorým, ale že patrí minulosti, ako keby 
bolo kedysi iba charizmou telesného uzdravovania, nech je 
exkomunikovaný. (N 701) 

3. Kto hovorí, že obrad a prax vysluhovania posledného pomazania, ako ich 
praktizuje svätá rímska Cirkev, odporujú výroku blaženého apoštola 
Jakuba, a preto ich treba zmeniť a kresťania môžu nimi bez hriechu 
pohŕdať, nech je exkomunikovaný. (N 702) 

4. Kto hovorí, že „starší cirkvi“, ktorých podľa apoštola Jakuba treba pozvať na 
pomazanie chorých, nie sú biskupom vysvätení kňazi, ale vekovo starší v 
každom spoločenstve, a že preto vlastným vysluhovateľom posledného 
pomazania nie je iba kňaz, nech je exkomunikovaný. (N 703) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

 Keď slová Písma svätého učia, že 368: „Pri všetkých svojich činoch maj  
na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš“, tak vtedy sa duchovným ukladá, aby 

                                                           

368 Sir. 7. 40. 
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nikdy neopomenuli napomínať veriaci ľud, aby často uvažoval nad smrťou. 
Keďže však sviatosť posledného pomazania so smrťou bezpodmienečne 
súvisí, musí sa o nej častejšie hovoriť, pretože je veľmi potrebné vysvetľovať 
a odkývať tajomstvo vecí, ktoré sa týkajú spásy a aj preto lebo veriaci, 
uvažujúc o nevyhnutnosti smrti, budú krotiť svoje hriešne žiadosti. Tak sa 
stane, že v nadchádzajúcej hodine smrti sa budú veriaci cítiť menej 
skormútene a budú skôr vzdávať nekonečnú vďaku Bohu, ktorý tak ako nám 
vo sviatosti krstu otvoril prístup k večnému životu, tak podobne ustanovil aj 
sviatosť posledného pomazania, aby sme vykročiac z tohto smrteľného 
života, mali ľahšiu cestu do neba.  

Táto sviatosť bola pomenovaná posledným pomazaním preto, lebo zo 
všetkých svätých pomazaní, ktoré náš Spasiteľ vo svojej Cirkvi ustanovil, sa 
toto má udeľovať naposledy. Preto naši predkovia toto pomazanie nazývali 
tiež sviatosťou chorých a sviatosťou zomierajúcich, čím je možné veriacich 
ľahko priviesť k tomu, aby pamätali na onen posledný čas. 
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Kristus je milosrdný Samaritán; lebo aj on skrze svojho námestníka, 
kňaza, leje olej do rán chorého, aby ho duchovne i telesne uzdravil. 

Pri poslednom pomazaní sa deje nasledujúce: Kňaz maže ťažko 
chorého kresťana svätým olejom na piatich zmysloch a modlí sa nad ním; 
tým sa chorý uzdravuje na duši, ba často i na tele. 

Už sv. Jakub spomína sviatosť posledného pomazania. 
 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním 

modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. (Jak. 5, 14) 
Posledné pomazanie je sviatosť ustanovená Kristom. (Sn. Tr. 14, 4) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 998 Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich 
odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie 
a ich spasil, sa udeľuje tak, že sú pomazaní olejom a vyslovia sa 
slová predpísané v liturgických knihách. 

Kán. 1001  Duchovní pastieri a príbuzní chorých sa majú postarať, aby chorí 
boli vo vhodnom čase touto sviatosťou posilnení. 

Kán. 1003  § 1. Pomazanie chorých platne vysluhuje každý kňaz a jedine kňaz. 
Kán. 1004  § 1. Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po 

dosiahnutí používania rozumu začína pre chorobu alebo starobu 
ocitať v nebezpečenstve. 

Kán. 1006 Táto sviatosť sa má udeliť chorým, ktorí keby boli pri vedomí, 
aspoň implicitne by si ju žiadali. 

Kán. 1007 Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne 
zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.  
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11.6   POSVÄTNÝ RÁD (POSVÄTENIE KŇAZSTVA) 
 

DOGMY (De fide): 
 Posvätný rád je pravou a vlastnou sviatosťou, ustanovenou Kristom.369 
 Vysvätenie kňazov je sviatosť.370 
 Biskupi sú nadriadení kňazom.371 
 Sviatosť posvätenia kňazstva udeľuje prijímateľovi milosť 

posväcujúcu.372  
 Sviatosť posvätenia kňazstva vtláča prijímateľovi nezmazateľný 

duševný znak.373 
 Sviatosť posvätenia kňazstva dáva prijímateľovi trvalú duchovnú 

moc.374 
 Riadnym vysluhovateľom všetkých stupňov sviatostného  

a nesviatostného svätenia je jedine platne vysvätený biskup.375 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Štyri nižšie svätenia a subdiakonát nie sú sviatosťami, ale len 
sväteninami. (Sent. Communior.) 

 Vysvätenie biskupa je sviatosťou. (Sent. certa.) 
 Vysvätenie diakona je sviatosťou. (Sent. certa.) 
 Matériou diakonskej, kňazskej a biskupskej  vysviacky je iba vkladanie 

rúk. (Sent. fidei proxima.) 
 Podávanie posvätného náčinia nie je nevyhnutné pri diakonskej, 

kňazskej a biskupskej vysviacke. (Sent. fidei proxima.) 
 Forma vysvätenia diakona, kňaza a biskupa spočíva len v slovách, 

ktoré bližšie určuje vkladanie rúk. (Sent. fidei proxima.) 
 Mimoriadnym vysluhovateľom štyroch nižších svätení a posvätenia 

subdiakonátu je kňaz. (Sent. certa.) 
 Posvätenie kňazstva môže platne prijať len pokrstený mužského 

pohlavia. (Sent. certa.) CIC 968, Par. 1 

 

 

 

„KRSTITE ICH V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO!“  
(Mt. 28, 19) 

 

„KTORÝM ODPUSTÍTE HRIECHY, ODPÚŠŤAJÚ SA IM A 

KTORÝM ZADRŽÍTE, ZADRŽANÉ SÚ!“(Jn 20, 23) 
 

„TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU!“ (Lk. 22, 19) 

                                                           

369 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 1. Concept and Sacramental Nature of Holy Order; D 966, D 961 
370 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 2. 2. The Individual Grades of Ordination; D 963 
371 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 2. 3. The Individual Grades of Ordination; D 675 
372 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 4. 1. The Effects of the Sacrament of Holy Order; D 843a, D 959, D 964 
373 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 4. 2. The Effects of the Sacrament of Holy Order; D 946, D 852 
374 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 4. 3. The Effects of the Sacrament of Holy Order; D 960 et seq. 
375 L. Ott. Book 4, Part 3, VI. § 5. The Dispenser of the Sacrament of Order; D 967, D 701 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439) 
 Šiestou sviatosťou je posvätný rád. Jeho matériou sú veci, odovzdaním 

ktorých sa udeľuje vysviacka. Tak sa presbyterát udeľuje podaním 
kalicha s vínom a patény s chlebom; diakonát podaním evanjeliára, 
subdiakonát podaním prázdneho kalicha a na ňom položenej prázdnej 
patény. Podobne to platí o iných vysviackach, ktoré sa udeľujú 
odovzdaním vecí patriacich k ich službám. Forma vysviacky za kňaza 
je táto: „Prijmi moc prinášať v Cirkvi obetu za živých a mŕtvych v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého." Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti 
je biskup. Účinkom je rozmnoženie milosti, aby sa niekto stal súcim 
služobníkom Kristovým (pri oltári). (N 705) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 23. ZASADNUTIE (1563). UČENIE O SVIATOSTI 
POSVÄTNÉHO RÁDU 

 Obeta a kňazstvo sú podľa Božieho nariadenia tak spojené, že sa oboje 
nachádza v každom poriadku spásy. Keď teda v Novej zmluve katolícka 
Cirkev podľa Pánovho ustanovenia prijala svätú Eucharistiu ako 
viditeľnú obetu, treba aj vyznať, že je v nej nové, viditeľné, vonkajšie 
kňazstvo, v ktorom bolo staré kňazstvo zrušené a zavŕšené. Že toto 
kňazstvo bolo ustanovené naším Pánom a Spasiteľom, že bola 
apoštolom a ich nástupcom v kňazstve odovzdaná moc premieňať, 
obetovať a vysluhovať jeho telo a krv, ako aj odpúšťať a zadržiavať 
hriechy, to ukazuje Sväté písmo a tradícia katolíckej Cirkvi to vždy 
učila. (N 706) 

2. hlava: Sedem posvätných rádov 

 Pretože táto posvätná kňazská služba je božského zriadenia, bolo 
vhodné, aby v štruktúre Cirkvi, ktorá je tak dokonale usporiadaná, boli 
viaceré a rozličné stupne služobníkov, aby (kňazská služba) sa mohla 
vykonávať dôstojne a s čo najväčšou úctivosťou. Majú úradne slúžiť 
kňazstvu a majú byť tak podelené, aby tí, čo už nosia klerickú tonzúru, 
postupovali od nižších svätení k vyšším. Sväté písmo nehovorí totiž, len 
o kňazoch, ale celkom jasne aj o diakonoch a veľmi vážnymi slovami 
učí, čo treba pri ich vysviacke predovšetkým zachovávať. Od začiatku 
boli v Cirkvi používané mená nasledujúcich posvätných rádov a vlastné 
ministériá každého z nich: subdiakoni, akolyti, exorcisti, lektori a 
ostiari, pravdaže, nie na rovnakom stupni. Subdiakonát totiž Otcovia 
a posvätné koncily počítali k vyšším rádom. Čítame u nich často aj o 
iných, nižších rádoch. (N 707) 

3. hlava: Posvätný rád je skutočne sviatosťou  

 Keďže podľa svedectva Písma, podľa apoštolskej tradície  
a všeobecného chápania Otcov je celkom jasné, že posvätnou 
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ordináciou, ktorá sa uskutočňuje slovami a vonkajšími znakmi, sa 
udeľuje milosť, nikto preto nesmie pochybovať, že posvätný rád je v 
pravom a vlastnom zmysle jednou zo siedmich sviatostí svätej Cirkvi. 
Apoštol totiž hovorí: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, 
ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám 
nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2 Tim 1, 6-7) (N 
708) 

4. hlava: Cirkevná hierarchia a vysviacka 

 Pretože sa vo sviatosti posvätného rádu, tak ako v krste a birmovaní, 
vtláča znak (charakter), ktorý sa nedá ani zničiť, ani odstrániť, 
posvätný koncil právom odsudzuje chápanie tých, čo tvrdia, že kňazi 
Novej zmluvy majú iba dočasnú moc, a hoci boli náležité ordinovaní, 
predsa sa opäť môžu stať laikmi, keby nevykonávali službu Božieho 
slova. (N 709) 

 Keď niekto tvrdí, že všetci kresťania sú rovnakým spôsobom kňazmi 
Novej zmluvy, alebo že všetci bez rozdielu sú vystrojení tými istými 
duchovnými mocami, vtedy nerobí nič iné, iba vnáša zmätok do 
cirkevnej hierarchie, ktorá je ako usporiadaný šík (Pies 6,9), priam ako 
keby boli — proti učeniu blaženého Pavla — všetci apoštolmi, všetci 
prorokmi, všetci evanjelistami, všetci pastiermi, všetci učiteľmi (porov. 
1 Kor 12, 29). (N 710) 

 Preto svätý koncil vyhlasuje, že okrem ostatných cirkevných stupňov 
do tohto hierarchického poriadku patria predovšetkým biskupi , ktorí 
v službe nastúpili po apoštoloch, a podľa slov toho istého apoštola (Sk 
20,28) boli Duchom Svätým ustanovení za biskupov, aby riadili Božiu 
Cirkev, aby boli na čele kňazov, aby udeľovali sviatosť birmovania, 
vysviacali služobníkov Cirkvi a mali iné moci, ktorých výkon iné nižšie 
stupne nemajú. (N 711) 

 Okrem toho posvätný koncil učí, že pri vysviacke za biskupov, kňazov 
a iných posvätných stupňov sa nikdy nevyžaduje súhlas alebo 
povolanie či splnomocnenie od ľudu alebo akejkoľvek svetskej moci 
alebo vlády v tom zmysle, že by bez nich bola vysviacka neplatná; 
naopak, koncil vydáva rozhodnutie, že všetci, čo boli povolaní 
a ustanovení iba ľudom alebo nejakou svetskou mocou a vládou a 
pristúpili by k výkonu tejto služby, a všetci tí, čo si ju vlastnou 
opovážlivosťou privlastňujú, nie sú služobníkmi Cirkvi, a preto ich 
treba považovať za zlodejov a zbojníkov, ktorí nevstúpili bránou (porov. 
Jn 10,1). (N 712) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 23. ZASADNUTIE (1563). 
KÁNONY O SVIATOSTI POSVÄTNÉHO RÁDU  

1. Kto hovorí, že v Novej zmluve niet viditeľného a vonkajšieho kňazstva alebo 
nejakej moci konsekrovať a obetovať pravé telo a krv Pána a odpúšťať a 
zadržiavať hriechy, ale že je iba služba a holé ministérium ohlasovania 
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evanjelia, alebo že tí, čo nekážu, nie sú vôbec kňazmi, nech je 
exkomunikovaný. (N 713) 

2. Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi okrem kňazstva niet iných posvätných 
rádov, vyšších a nižších, po ktorých sa ako po stupňoch vystupuje ku 
kňazstvu, nech je exkomunikovaný. (N 714) 

3. Kto hovorí, že posvätný rád čiže posvätná vysviacka nie je opravdivá a 
vlastná sviatosť, ustanovená Kristom Pánom, alebo že je to akýsi výtvor 
ľudský, vymyslený mužmi, nevyznajúcimi sa v cirkevných veciach, alebo 
že je to iba akýsi obrad na vyvolenie služobníkov Božieho slova a sviatostí, 
nech je exkomunikovaný. (N 715) 

4. Kto hovorí, že posvätnou ordináciou sa neudeľuje Duch Svätý, a preto nemá 
nijaký zmysel, keď biskupi hovoria „Prijmi Ducha Svätého“, alebo že sa ňou 
nevtláča sviatostný znak (charakter), alebo že kto sa raz stal kňazom, opäť 
sa môže stať laikom, nech je exkomunikovaný. (N 716) 

5. Kto hovorí, že posvätné pomazanie, ktoré Cirkev používa pri svätej 
ordinácii, nielenže sa nevyžaduje, ale že treba ním pohŕdať a že je škodlivé, 
ako aj iné ceremónie, nech je exkomunikovaný. (N 717) 

6. Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi niet hierarchie, ustanovenej Božím 
nariadením, ktorá pozostáva z biskupov, presbyterov a služobníkov, nech 
je exkomunikovaný. (N 718) 

7. Kto hovorí, že biskupi nie sú nadradení kňazom, alebo že nemajú moc 
birmovať a vysviacať, alebo že tá moc, ktorú majú, je spoločná s 
presbytermi, alebo že posvätné rády, ktoré udeľujú bez súhlasu alebo 
povolenia od ľudu alebo svetskej moci, sú neplatné, alebo že tí, čo neboli 
náležité vysvätení a poslaní cirkevnou a kanonickou mocou alebo 
odinakiaľ prichádzajú, sú zákonnými vysluhovateľmi slova a sviatostí, 
nech je exkomunikovaný. (N 719) 

8. Kto hovorí, že biskupi, ktorí dostali svoju službu mocou rímskeho veľkňaza, 
nie sú zákonnými a pravými biskupmi, ale výplodom ľudí, nech je 
exkomunikovaný. (N 720) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
 Keď starostlivo uvážime formu a povahu ostatných sviatostí, ľahko 
zistíme, že všetky závisia od sviatosti svätenia kňazstva, že by sa jednak  
bez nej nemohli nijako konať a vysluhovať a boli by aj bez slávnostných 
obradov a istých náboženských úkonov i zvyklostí. 
 Biskupi a kňazi sú tlmočníci a prostredníci Boží, ktorí jeho menom 
vyučujú ľudí Božiemu zákonu i pravidlám života a na zemi zastupujú osobu 
samotného Boha. Z toho je zrejmé, že ich úrad je taký, že nie je možné si 
predstaviť žiaden vyšší. Oni medzi nami vykonávajú moc a velebnosť 
nesmrteľného Boha. Hoci kňazi mali v každej dobe najväčšiu dôstojnosť, 
predsa však kňazi Nového zákona svojou cťou ďaleko prevyšujú všetkých 
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ostatných, lebo moc posväcovať a obetovať Telo a Krv nášho Pána i moc 
odpúšťať hriechy, ktorá je im udelená, prevyšuje ľudský rozum a 
aj akúkoľvek predstavu o tom, že by bolo možné na zemi nájsť niečo podobné 
alebo rovnaké.  
  
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Kristus pri svojom nanebovstúpení pozdvihol ruky, žehnal apoštolov a 
poslal ich do celého sveta, aby tu hlásali evanjelium a udeľovali sviatosti.  
 Zdvihol ruky a požehnal ich. ( Lk 24, 50) 
 Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.  (Mk 

16, 15) 
 Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. (Jn 20, 21). 
Už sv. apoštoli udeľovali posvätenie kňazstva. Tak modlitbou a vkladaním 

rúk posvätili Pavla a Barnabáša  
 Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky. (Sk. ap. 13, 3) 
taktiež Pavol posvätil Timoteja.  
 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe 

prostredníctvom vkladania mojich rúk. (2. Tim. 1, 6) 
Z toho dôvodu hovorí Kristus:  
 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však 

pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. (Lk. 10, 16) 
Sám najláskavejší Boh povoláva ku kňazstvu koho chce; preto Kristus 

povedal apoštolom:  
 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, 

aby ste išli a prinášali ovocie. (Jn 15, 16) 
Nie všetci môžu byť kňazmi  
 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za 

evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov. (Ef. 4, 11) 
 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia 

všetci zázraky? (1. Kor. 12, 29) 
Ženy už vôbec nemôžu byť kňazmi, lebo v kostole majú mlčať.  
 Ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale 

nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. (1. Kor, 14, 34)  

 

KATECHIZMUS  (Ján Pavol II., 1992) 

1577 “Jedine pokrstený muž (vir) platne prijíma posvätnú ordináciu. (Codice 
di Diritto Canonico 1024)  Pán Ježiš si vyvolil mužov (viri), aby vytvoril 
zbor dvanástich apoštolov, a tí urobili to isté, keď si vybrali 
spolupracovníkov, ktorí mali po nich nastúpiť do ich úlohy. Kolégium 
biskupov, s ktorými sú kňazi spojení v kňazstve, sprítomňuje a 
aktualizuje až do Kristovho návratu zbor Dvanástich. Cirkev si je 
vedomá, že je viazaná voľbou zo strany samého Pána. Preto nie je 
možná vysviacka žien. (Porov. Mulieris dignitatem 26-27;Congregazione per la 
Dottrina della Fede, „Inter insigniores“98-116) 
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CIRKEVNÍ OTCOVIA 

 Kňaz je Bohom poslaný, aby nás do večnej vlasti viedol. Kňaz je 
námestník alebo „splnomocnený povereník Boží“. (Sv. J. Zlatoústy)  

 Preto česť, preukazovaná kňazom preukazuje sa Bohu samému. (Sv. J. 
Zlatoústy)  

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

 

Kán. 284 Klerici majú nosiť slušný cirkevný oblek podľa noriem vydaných 
Konferenciou biskupov a podľa zákonných miestnych zvykov. 

Kán. 285 § 1. Klerici sa podľa predpisov partikulárneho práva majú úplne 
zdržiavať všetkého, čo nie je slušné na ich stav.  

Kán. 768 § 1. Hlásatelia Božieho slova majú veriacim predkladať 
predovšetkým to, čo treba veriť a konať na slávu Boha a spásu ľudí. 

 

ORDINANDI 

Kán. 1024 Posvätnú vysviacku platne prijíma jedine pokrstený muž. 
 
 

11.6.1 CELIBÁT 
 

 
 
 

 

CHCEM, ABY STE VY BOLI BEZ STAROSTÍ. KTO JE BEZ 

ŽENY, STARÁ SA O PÁNOVE VECI, AKO SA PÁČIŤ 

PÁNOVI.  ALE ŽENATÝ SA STARÁ O SVETSKÉ VECI,  

AKO SA PÁČIŤ MANŽELKE A JE ROZDELENÝ.  

NO TOTO HOVORÍM NA VÁŠ PROSPECH, NIE ABY SOM 

NA VÁS HODIL SLUČKU, ALE ABY STE SA ČESTNE A 

NERUŠENE PRIPÚTALI K PÁNOVI. (1. Kor 7, 32-35) 
 

NAPODOBŇUJTE MA, AKO AJ JA NAPODOBŇUJEM 

KRISTA.  (1. Kor 11,1) 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

KONCIL V ELVÍRE (ILLIBERI, r. 300-306) 
 

Kánon 33. 
 Je rozhodnuté, že manželstvo bude úplne zakázané biskupom, kňazom  

a diakonom alebo všetkým kňazom umiestneným v službe a že sa budú 
držať ďalej od svojich manželiek a nebudú plodiť deti; ktokoľvek by to 
robil, bude zbavený cti kňazského úradu. (D 52c) 

 
 
 



 

208 SVIATOSTI 

TRIDENTSKÝ KONCIL (24. ZASADNUTIE) 
 

KÁNON 9. 
 Kto hovorí, že klerici, ktorí prijali posvätné rády, alebo rehoľníci so 

slávnostným sľubom čistoty môžu uzavrieť manželstvo a uzavreté 
manželstvo je aj napriek protikladným cirkevným zákonom alebo sľubu 
platné, a že opačné chápanie nie je nič iné ako odsúdenie manželstva,  
a že všetci môžu uzavrieť manželstvo, ak necítia, že majú dar čistoty, aj keď 
ju sľúbili, nech je exkomunikovaný. Keď totiž Boha správne prosia  
o ňu, vtedy ju on neodmietne a ani nedovolí skúšať nás nad naše sily. (1 Kor 
10,13) (N 743)  

 

KATECHIZMUS 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)   
Zákon bezženstva (celibátu) existuje v Cirkvi od Elvirského koncilu r. 

306. Počas prvých troch storočí nebol taký zákon, lebo kňazi oduševnení za 
svoje povolanie, aj bez toho žili v bezženstve. Lenže vtedy boli pre nedostatok 
kňazov pripúšťaní k posväteniu kňazstva i ženatí. No kto už bol raz 
posvätený za kňaza, nesmel sa nikdy viac oženiť. Vo veľmi zriedkavých 
prípadoch a z mimoriadne dôležitých príčin dišpenzovali pápeži jednotlivých 
kňazov, t.j. dovolili im oženiť sa; takí kňazi hneď stratili svoj cirkevný 
majetok a museli sa zdržovať i od najmenších cirkevných výkonov. No 
navzdory tomu boli doživotne povinní modliť sa breviár. V stredoveku najmä 
pápež Gregor VII. (1074) rázne vystúpil proti ženatým kňazom a zakázal im 
cirkevné výkony. Tridentský koncil vyhlásil manželstvo kňazov za neplatné.   

I náš najvyšší kňaz Kristus žil v bezženstve. Sv. apoštoli po svojom 
povolaní opustili všetko, čo mali. Mnohí proroci, ako Eliáš, Elisej, Jeremiaš, 
Ján Krstiteľ, žili v bezženstve. Kňaz sa musí celý venovať spáse duší svojich 
blížnych, musí s obetovaním svojho života vysluhovať chorým sv. sviatosti, 
musí podporovať chudobných, horlivo sa modliť, napomínať ľudí k 
zdržanlivosti, slúžiť sv. omšu s najväčšou čistotou srdca atď. Všetko toto je 
pre ženatého kňaza takmer nemožné. Ľud má väčšiu úctu pred kňazom 
neženatým a s väčšou úprimnosťou sa mu spovedá zo svojich hriechov. 
Okrem toho manželstvo kňazov by urobilo Cirkev veľmi závislou na ľuďoch.  

 

KATECHIZMUS – (Ján Pavol II., 1992) 

1618  Kristus je stredobodom celého kresťanského života. Spojenie s ním má 
prednosť pred všetkými ostatnými zväzkami, či už rodinnými, alebo 
spoločenskými. Už od začiatku boli v Cirkvi muži a ženy, ktorí sa zriekli 
veľkého dobra manželstva, aby nasledovali „Baránka, kamkoľvek ide“ 
(Zjv 14, 4), aby sa starali o veci Pánove a usilovali sa mu páčiť a aby išli 
v ústrety ženíchovi, ktorý prichádza. Sám Kristus pozval niektorých, 
aby ho nasledovali v tomto spôsobe života, ktorého je on vzorom:  

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Zjv14,4
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 „Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života 
matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské 
kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Mt 19, 12) 

1619  Panenstvo pre nebeské kráľovstvo je rozvinutím krstnej milosti, 
mocným znakom prednosti spojenia s Kristom a vrúcneho očakávania 
jeho návratu, znakom, ktorý aj pripomína, že manželstvo je skutočnosťou 
tohto sveta, ktorý sa pomíňa. 

1620   Oboje – sviatosť manželstva a panenstvo pre Božie kráľovstvo – 
pochádzajú od samého Pána. On im dáva zmysel a udeľuje im potrebnú 
milosť, aby sa žili v súlade s jeho vôľou. Úcta k panenstvu pre Božie 
kráľovstvo a kresťanský zmysel manželstva sú neoddeliteľné a navzájom 
sa podporujú:  

 „Kto zavrhuje manželstvo, umenšuje aj slávu panenstva. Kto ho chváli, robí 
... panenstvo obdivuhodnejším. Lebo čo sa zdá dobré v porovnaní s horším, 
v skutočnosti nie je veľmi dobré; čo však je lepšie ako to, čo všetci považujú 
za dobro, je zvrchované dobro.“ (Sv. J. Zlatoústy. De Virginity 10,1) 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC)  

CIC 1983 
Kán. 277 § 1. Klerici sú povinní zachovávať dokonalú a doživotnú 

zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo, a preto ich viaže celibát, 
ktorý je osobitný Boží dar, pomocou ktorého sa posvätní služobníci 
môžu nerozdeleným srdcom ľahšie privinúť ku Kristovi a 
slobodnejšie sa oddať službe Bohu a ľuďom.  

Kán. 247 § 1. Na zachovávanie stavu celibátu sa majú pripravovať 
primeranou výchovou a majú sa naučiť mať ho v úcte ako osobitný 
Boží dar. 

Kán. 1394 § 1. Pri zachovaní predpisu kán. 194, § 1, bod 3, klerik, ktorý sa 
pokúša uzavrieť manželstvo čo i len občiansky, upadá do suspenzie 
na základe rozsudku už vyneseného; ak sa po napomenutí 
nespamätá a naďalej vzbudzuje pohoršenie, môže byť postupne 
potrestaný odňatiami, ba aj prepustením z klerického stavu. 
§ 2. Rehoľník s doživotnými sľubmi, ktorý nie je klerikom a pokúša 
sa uzavrieť manželstvo čo i len občiansky, upadá do interdiktu na 
základe rozsudku už vyneseného pri zachovaní predpisu kán. 694. 

CIC 1917 
Kán. 133 § 1. Nech duchovní dbajú o to, aby nemali pri sebe ani žiadnym 

spôsobom nenavštevovali ženy, na ktoré môže padať podozrenie.   

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Mt19,12
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11.7   MANŽELSTVO 
 

DOGMY (De fide): 
 Manželstvo je pravou a vlastnou sviatosťou, ustanovenou Bohom.376 
 Zo sviatostnej manželskej zmluvy vzniká manželský zväzok, ktorý 

zaväzuje oboch manželov doživotne k nerozlučnému životnému 
spoločenstvu.377   

 Sviatosť manželstva udeľuje milosť posväcujúcu tým, ktorí uzatvárajú 
manželský zväzok.378 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Manželstvo nebolo ustanovené človekom ale Bohom. (Sent. certa.) 
 Prvoradým cieľom manželstva je plodenie a výchova potomstva. 

Druhoradým cieľom je vzájomná pomoc a morálne regulované 
uspokojenie sexuálneho pudu. (Sent. certa.) CIC (1917) 1013, Par. 1. 

 Podstatnými vlastnosťami manželstva je jednota (monogamia)  
a nerozlučiteľnosť. (Sent. certa.) CIC (1917) 1013, Par. 2. 

 Každé platne uzavreté manželstvo medzi kresťanmi je samo o sebe 
sviatosťou. (Sent. certa.) 

 Prijímatelia sviatosti manželstva sú vzájomne jeden druhému 
vysluhovateľom sviatosti manželstva. (Sent. certa.) 

 Cirkev má vlastné a výlučné právo vydávať zákony a súdiť vo veciach 
manželstva medzi pokrstenými, pokiaľ sa to týka manželstva.  (Sent. 
certa.) Por. CIC (1917) 1016, 1960. 

 
 

 

 

ALE BOH ICH STVORIL OD POČIATKU STVORENIA AKO 

MUŽA A ŽENU. PRETO MUŽ OPUSTÍ SVOJHO OTCA I 

MATKU A PRIPÚTA SA K SVOJEJ MANŽELKE A BUDÚ 

DVAJA V JEDNOM TELE.  
(Mk 10, 6-8) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

FLORENTSKÝ KONCIL (1438-1445). DEKRÉT PRE ARMÉNOV (1439) 

 Siedma sviatosť je manželstvo. Podľa Apoštola je znamením spojenia 
Krista a Cirkvi: „Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi." 
(Ef 5,32) Účinnou príčinou manželstva je vzájomný súhlas, ktorý sa 
spravidla vyjadruje slovami, vzťahujúcimi sa na prítomnosť. Manželstvu 

                                                           

376 L. Ott. Book 4, Part 3, VII. 1. Concept, Origin and Sacramental Nature of Matrimony; D 971, D 367, 
D 424, D 465, D 702 
377 L. Ott. Book 4, Part 3, VII. § 4. 1. The Effects of the Sacrament of Matrimony; D 969 
378 L. Ott. Book 4, Part 3, VII. § 4. 2. The Effects of the Sacrament of Matrimony; D 971, D 969 
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sa prisudzuje trojaké dobro. Prvým je plodenie potomstva a jeho výchova 
pre Božiu službu. Druhým vernosť, ktorú musia manželia navzájom 
zachovávať. Tretie je nerozlučiteľnosť manželstva, pretože predstavuje 
nerozlučiteľné spojenie Krista a Cirkvi. V dôsledku smilstva je síce 
odlúčenie od stola a lôžka dovolené, ale je neprípustné uzavrieť iné 
manželstvo, pretože puto zákonne uzavretého manželstva je trvalé. (N 
730) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 24. ZASADNUTIE (1563). UČENIE O SVIATOSTI 
MANŽELSTVA 

 Trvalé a nerozlučiteľné puto manželstva ohlásil prarodič ľudského 
pokolenia, osvietený vnuknutím Ducha Svätého, slovami: „Toto je kosť z 
mojich kostí a mäso z môjho mäsa. Preto opustí muž svojho otca a matku 
a priľne k svojej žene a budú dvaja jedným telom." (Gn 2,23 a nasl.) (N 731) 

 Že sa týmto putom spájajú medzi sebou iba dvaja ľudia, ešte jasnejšie učil 
Kristus Pán, keď tamtie posledné slová uvádza ako slovo Boha: „A tak už 
nie sú dvaja, ale jedno telo." (Mt 19,6) A potom hneď potvrdil pevnosť 
tohto puta, ktorá od Adama už tak dávno bola ohlásená, týmito slovami: 
„Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 19,6; Mk 10,9) (N 732) 

 Milosť však, ktorá má prirodzenú lásku zdokonaliť, nerozlučiteľnú 
jednotu upevniť, manželov posvätiť, zaslúžil nám svojím utrpením 
Kristus, ktorý úctyhodné sviatosti ustanovil a zavŕšil. Apoštol Pavol to 
vysvetľuje slovami: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal za ňu." (Ef 5, 25) A potom dodal: „Toto tajomstvo je 
veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi." (Ef 5,32) (N 733) 

 Pretože manželstvo má v zákone evanjelia skrze Krista na základe milosti 
prednosť pred dávnejšími manželskými zväzkami, naši svätí Otcovia, 
koncily a celá cirkevná tradícia právom učili, že ho treba počítať medzi 
sviatosti Novej zmluvy. Naproti tomu v našich dňoch popletení ľudia o 
tejto úctyhodnej sviatosti nielen nesprávne zmýšľali, ale svojím 
spôsobom odvolávaním sa na Evanjelium zaviedli falošnú slobodu a 
mnohé veci písmom i slovom hlásali, čo j e cudzie chápaniu katolíckej 
Cirkvi a schváleným tradíciám z čias apoštolov, a to nie bez veľkej škody 
veriacich. (N 734) 

 

KÁNONY O SVIATOSTI MANŽELSTVA  
1. Kto hovorí, že manželstvo nie je opravdivo a vo vlastnom zmysle jedna zo 

siedmich sviatostí evanjeliového zákona, ustanovená Kristom Pánom, ale 
že ju vymysleli ľudia v Cirkvi a že neudeľuje nijakú milosť, nech je 
exkomunikovaný. (N 735) 

2. Kto hovorí, že kresťanom je dovolené mať súčasne viaceré manželky a že to 
nezakazuje nijaký božský zákon, nech je exkomunikovaný. (N 736) 
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3. Kto hovorí, že iba tie stupne pokrvnosti a príbuzenstva môžu zabrániť 

uzavretiu manželstva alebo rozlúčiť uzavreté manželstvo, ktoré sa 
uvádzajú v knihe Levitikus (18,6 nasl.); a že Cirkev nemôže od niektorých z 
nich dišpenzovať, alebo že nemôže stanoviť, aby aj iné stupne manželstvo 
zabraňovali a zneplatňovali, nech je exkomunikovaný. (N 737) 

4. Kto hovorí, že Cirkev nemohla stanoviť zneplatňujúce prekážky 
manželstva, alebo že sa v ich stanovení mýlila, nech je exkomunikovaný. (N 
738) 

5. Kto hovorí, že v dôsledku nevery alebo obtiažneho spolunažívania alebo 
zlomyseľného vzdialenia sa od manžela, môže byť manželské puto 
uvoľnené, nech je exkomunikovaný. (N 739) 

6. Kto hovorí, že manželstvo potvrdené, ale nekonzumované sa nerozlučuje 
slávnostnou rehoľnou profesiou jedného z manželov, nech je 
exkomunikovaný. (N 740) 

7. Kto hovorí, že sa Cirkev mýli, keď učila a učí, že podľa evanjeliového a 
apoštolského učenia (Mt 19,6 a nasl.; Mk 10,6 a nasl.; 1 Kor 7,10 a nasl.) sa v 
dôsledku cudzoložstva jedného manžela puto manželstva nemôže zrušiť, a 
obidvaja, aj nevinná stránka, ktorá nedala nijaký podnet na cudzoložstvo, 
počas života druhého manžela nemôžu uzavrieť nijaké druhé manželstvo; 
a muž pácha cudzoložstvo, keď sa po prepustení cudzoložnej ženy ožení s 
inou, a takisto žena, ktorá sa po prepustení cudzoložného muža vydá za 
iného, nech je exkomunikovaný. (N 741) 

8. Kto hovorí, že sa Cirkev mýli, keď z mnohých dôvodov vyhlasuje za 
dovolené odlúčenie manželov od stola a lôžka, čiže od spolunažívania, na 
určitú alebo neurčitú dobu, nech je exkomunikovaný. (N 742) 

9. Kto hovorí, že klerici, ktorí prijali posvätné rády, alebo rehoľníci so 
slávnostným sľubom čistoty môžu uzavrieť manželstvo a uzavreté 
manželstvo je aj napriek protikladným cirkevným zákonom alebo sľubu 
platné a že opačné chápanie nie je nič iné ako odsúdenie manželstva a že 
všetci môžu uzavrieť manželstvo, ak necítia, že majú dar čistoty, aj keď ju 
sľúbili, nech je exkomunikovaný. Keď totiž Boha správne prosia o ňu, vtedy 
ju on neodmietne a ani nedovolí skúšať nás nad naše sily (porov. 1 Kor 10,13). 
(N 743) 

10. Kto hovorí, že manželskému stavu treba dať prednosť pred stavom 
panenstva alebo celibátu, a že nie je lepšie a blaženejšie zostať v 
panenstve a celibáte, ako uzavrieť manželstvo, nech je exkomunikovaný. 
(N 744) 

11. Kto hovorí, že zákaz slávnostného uzatvárania manželstva v určitých 
obdobiach roku je despotickou poverou, pochádzajúcou z pohanskej 
povery; alebo kto požehnania a iné bohoslužobné obrady, ktoré Cirkev 
pri nich používa, odsudzuje, nech je exkomunikovaný. (N 745) 

12. Kto hovorí, že manželské kauzy nepatria pred cirkevného sudcu, nech je 
exkomunikovaný. (N 746) 
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KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Keďže cieľom a účelom duchovných pastierov má byť blažený 
a dokonalý život kresťanského ľudu, musia si zo všetkého najviac priať to, čo 
si žiadal Apoštol, keď písal Korinťanom týmito slovami379: „Chcel by som, aby 
boli všetci ľudia tak, ako som ja“, totiž aby všetci vyhľadávali cnosť 
zdržanlivosti. Lebo veriaci nemôžu dosiahnuť väčšiu blaženosť, ako keď ich 
duša nie je rozptyľovaná žiadnymi svetskými starosťami, keď skrotí a potlačí 
v sebe všetku nezriadenú telesnú žiadostivosť, keď je pobožná, keď rozjíma 
o veciach nebeských. Ale keďže ako Apoštol svedčí na inom mieste „každý 
má od Boha vlastný dar, jeden tak, iný inak“; a keďže manželstvo je obdarené 
veľkými Božími darmi, tak sa po pravde počíta medzi ostatné sviatosti 
katolíckej Cirkvi. Navyše aj samotný Pán poctil svojou prítomnosťou 
svadobnú slávnosť. Aj svätý Pavol aj knieža apoštolov svätý Peter na 
viacerých miestach Písma starostlivo vysvetlili nielen to, čo patrí 
k vznešenosti, ale aj to, čo sa týka povinností manželského stavu. Lebo 
osvietení Duchom Božím veľmi dobre poznali, aké veľké a mnohoraké úžitky 
môžu pre kresťanskú spoločnosť vzísť z toho, keď veriaci dobre poznajú 
sviatosť manželského stavu a neporušene ju zachovávajú; a na druhej strane, 
že nevedomosť o tejto sviatosti alebo jej zanedbávanie uvaľuje na Cirkev 
mnohé strasti a najväčšie škody. 

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Čo je pokrm pre jednotlivca, to je manželstvo pre celé ľudské pokolenie. 
(Sv. Aug.) Ako totiž pokrm slúži pre zachovanie jednotlivca, tak manželstvo 
slúži k zachovaniu ľudského pokolenia. Lebo hlavný účel manželstva, riadne 
vychovávanie detí, môže byť len tak dosiahnutý, keď dve osoby, muž a žena, 
sú spolu spojené nerozlučným zväzkom. 

 „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú 
dvaja v jednom tele.“ (Mt. 19,5; 1. Mojž. 2, 24)  

 „Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“. (1. 
Mojž. 1, 28)  

 „Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu 
pomoc, ktorá mu bude podobná“. (1. Mojž. 2, 18) 

Kresťanské manželstvo je nerozlučné, t.j. manželia len potom môžu 
vstúpiť do nového manželstva, keď jeden z nich zomrel. Hlavným účelom 
manželstva je riadne vychovávanie detí. Tento účel by sa nijako nedal 
dosiahnuť, keby sa manželstvo mohlo rozlúčiť. Čože by bolo z detí, keby sa 

                                                           

379 1. Kor. 7. 7. 



 

214 SVIATOSTI 

manželia mohli rozísť? Preto Kristus najprísnejšie zakázal manželom 
vstupovať do nového manželstva, kým obaja žijú.  
 Kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. (Mt. 5, 32) 
 Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej 

cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, 
cudzoloží. (Mk. 10. 11-12)  

Mojžiš síce výnimočne dovolil židom prepustiť svoje ženy; ale urobil to 
pre ich surovú povahu, na základe ktorej sa bolo možné obávať najhorších 
následkov.  
 Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale 

od počiatku to nebolo tak. (Mt. 19, 8)  
No Kristus zase zrušil toto dovolenie a povedal:  
 Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. (Mt. 19, 6)  
Z tohto dôvodu pápeži nikdy nedovolili právoplatným manželom vstúpiť 

do nového manželstva, zakiaľ obaja žijú; radšej dopustili najväčšie nešťastie, 
než by dali súhlas k niečomu takému.  

Keby však jeden z manželov, kým druhý žije, naozaj vstúpil do nového 
manželstva, spáchal by smrteľný hriech a druhé manželstvo bolo by 
neplatné. Avšak z dôležitej príčiny sa manželia môžu dať odlúčiť druh od 
druha; ale napriek tomu nemôžu vstúpiť do nového manželstva, zakiaľ obaja 
žijú.   
 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby 

manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane nevydatá, 
alebo nech sa zmieri so svojím mužom - a muž nech neprepúšťa 
manželku. (1. Kor. 7, 11)   

Doživotné rozlúčenie je možné, keď jeden z nich ťažko narušuje 
manželskú vernosť. (Mt. 5, 32) Narušením zmluvy sa stráca právo 
nadobudnuté zmluvou. Rozlúčenie na čas sa môže stať, ak jeden z manželov 
vedie neporiadny život, s druhým zle nakladá, vyhráža sa mu smrťou a pod. 
Avšak také rozlúčenie sa má vykonať len súdne. Manželia sa ale zase môžu 
druh k druhovi vrátiť, kedykoľvek sa im zapáči; nepotrebujú sa pýtať nikoho. 

Do manželstva sa smie vstúpiť len vtedy, keď proti nemu niet prekážky. 
Prekážky manželstva sú tie, čo robia manželstvo neplatným, ako: nútenie, 
nedostatočný vek, pokrvnosť, švagrovstvo, manželský zväzok, vyššie 
posviacky, slávnostný sľub, rôznosť v náboženstve medzi kresťanmi a 
nekresťanmi. Keby sa niekomu naháňal strach, napr. keby sa mu 
nespravodlivým spôsobom hrozilo smrťou alebo vydedením, aby vstúpil do 
istého manželstva, tak také manželstvo bolo by neplatné.   

Žena je povinná mužovi poslušnosťou, lebo muž je námestníkom Božím v 
rodine. Muž bol najprv Bohom stvorený a žena bola len z neho utvorená; 
ďalej to vyplýva z toho, že žena bola daná mužovi za pomocnicu.   
 Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. (1. Kor. 11, 9)  
Muž je teda hlavou rodiny, žena však akoby telom.    

Ako telo nasleduje hlavu, tak i žena má nasledovať muža (Sv. Aug.)  
Muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou Cirkvi.  
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 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 
(Ef. 5, 24)  

Preto sa má tiež žena ukázať v kostole so zakrytou hlavou; toto má 
naznačiť, že stojí pod vládou muža. Muž si voči tomu obnažuje hlavu, lebo 
mimo Boha nemá nikoho nad sebou.   
 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. (1. Kor. 11, 10)  

Žena a muž si majú preukazovať príslušnú úctu.  
 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A 

manželka nech si ctí muža. (Ef. 5, 33),  
To, že žena má poslúchať muža, Boh nariadil len po zhrešení prvých ľudí.  
 Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti 

budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad 
tebou.“ (1. Mojž. 3, 16)  

Keďže najprv Eva jedla zo zakázaného ovocia v raji a pachtila sa za 
nadvládou, preto teraz musí byť poddaná, mužovi. (Sv. Efr.)  

Muž teda smie rozkazovať žene, avšak len s vľúdnosťou, láskavosťou a 
miernosťou. Má uvážiť, že žena je úplne rovnocenná s mužom. Boh vzal ženu 
nie z mužovej hlavy, lebo nepanuje nad ním; ani z nôh, lebo mu nie je slúžkou 
alebo otrokyňou, ale vzal ju z prostriedku (t.j. z rebra), lebo je mu 
rovnocenná.  

Preto sv. Ambróz privoláva mužovi: „Nie si pánom, ale manželom; nemáš  
slúžku, ale manželku. Boh chce, aby si jej nedal pocítiť svoju presilu“.  
 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal 

za ňu. (Ef. 5, 25) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1614 Ježiš vo svojom kázaní jednoznačne učil, aký je pôvodný význam zväzku 
muža a ženy, ako ho chcel Stvoriteľ na začiatku: dovolenie prepustiť 
svoju manželku, ktoré dal Mojžiš, bolo ústupkom pred tvrdosťou srdca. 
Manželský zväzok muža a ženy je nerozlučiteľný. Uzavrel ho sám Boh: 
„Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19,6). 

1615 Toto jednoznačné naliehanie na nerozlučiteľnosť manželského zväzku 
mohlo vyvolávať rozpaky a zdať sa neuskutočniteľnou požiadavkou. 
Ježiš však neuložil manželom neúnosné a príliš ťažké bremeno, ťažšie 
ako Mojžišov zákon. Keďže prišiel znovu nastoliť prvotný poriadok 
stvorenia narušený hriechom, on sám dáva silu a milosť žiť manželstvo 
v novej dimenzii Božieho kráľovstva. Ak manželia budú nasledovať 
Krista, ak zaprú seba samých a vezmú na seba svoj kríž, budú môcť 
„pochopiť“ pôvodný zmysel manželstva a žiť ho s Kristovou pomocou. 
Táto milosť kresťanského manželstva je ovocím Kristovho kríža, ktorý 
je zdrojom celého kresťanského života. 
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III. Manželský súhlas 
1625 Hlavnými osobami manželskej zmluvy sú jeden muž a jedna žena, ktorí 

sú pokrstení, slobodní uzavrieť manželstvo a slobodne vyjadria svoj 
súhlas. „Byť slobodným“ znamená: 
- nepodliehať donucovaniam; 
- nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. 

1626 Cirkev považuje výmenu obojstranného súhlasu medzi manželmi za 
nevyhnutný prvok, „ktorý utvára manželstvo.“ Ak súhlas chýba, 
manželstvo nejestvuje. 

1627 Súhlas spočíva v „ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom 
darúvajú a prijímajú“: „Beriem si ťa za manželku.“ - „Beriem si ťa za 
manžela.“ Tento súhlas, ktorý manželov vzájomne viaže, nachádza 
svoje zavŕšenie v tom, že dvaja „sa stanú jedným telom“. 

1628 Súhlas musí byť úkonom vôle každej zo zmluvných strán a musí byť 
slobodný od násilia alebo od ťažkého strachu vyvolaného zvonku. 
Tento súhlas nemôže nahradiť nijaká ľudská moc. Ak táto sloboda 
chýba, manželstvo je neplatné. 

1629 Z tohto dôvodu (alebo z iných dôvodov, ktoré robia manželstvo 
neplatným a nejestvujúcim), Cirkev môže po preskúmaní prípadu 
kompetentným cirkevným súdom vyhlásiť „neplatnosť manželstva“, to 
značí vyhlásiť, že manželstvo nikdy nejestvovalo. V tomto prípade sú 
zmluvné strany slobodné zosobášiť sa, ale sú povinné dodržiavať 
prirodzené záväzky vyplývajúce z predchádzajúceho zväzku. 

 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

CIC 1983 
Kán. 1055 § 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi 

sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou 
povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a 
výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť 
sviatosti. 

CIC 1917 
Kán. 1013 § 1. Prvoradý cieľ manželstva je mať potomstvo a ho vychvávať, 

druhoradý cieľ je vzájomná pomoc a zákonité ukojenie telesnej 
žiadosti. 
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12 BOH DOKONATEĽ - NAŠE POSLEDNÉ VECI 

12.1 SMRŤ 
 

DOGMY (De fide): 
 V prítomnom poriadku spásy je smrť následkom trestu za hriech.380 
 Všetci ľudia následkom dedičného hriechu podliehajú zákonu smrti.381 

 
Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Smrťou sa končí čas záslužnosti a hriešnosti ako aj možnosti obrátenia 
sa. (Sent. certa.) 

 
 

 
 
 

 

PRETO AKO SKRZE JEDNÉHO ČLOVEKA VSTÚPIL DO 

TOHTO SVETA HRIECH A SKRZE HRIECH SMRŤ, TAK AJ 

SMRŤ PREŠLA NA VŠETKÝCH ĽUDÍ,  

LEBO VŠETCI ZHREŠILI.  
(Rim. 5, 12) 

 

PRI VŠETKÝCH SVOJICH ČINOCH MAJ NA MYSLI SVOJ 

KONIEC A NIKDY NEZHREŠÍŠ  
(Sir. 7, 40) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

SYNODA KONŠTANTINOPOLSKEJ CIRKEVNEJ PROVINCIE (r. 543) 

 Kto hovorí alebo verí, že trest zlých duchov a bezbožných ľudí je iba 
dočasný a že sa po určitom čase raz skončí a nastane návrat do pôvodného 
stavu a obnova (apokatastasis) zlých duchov a bezbožných ľudí, nech je 
exkomunikovaný.   (N 891) 

 

VYZNANIE VIERY JEDENÁSTEJ SYNODY V TOLEDE (r. 675) 

 ... A tak vyznávame, že podľa príkladu našej Hlavy (Ježiša Krista) sa 
uskutoční pravé vzkriesenie tela všetkých zosnulých. Avšak neveríme, že 
budeme vzkriesení v nejakom vzdušnom alebo v nejakom inom tele, ako 
niektorí blúznia, ale v tom, v ktorom žijeme, sme a hýbeme sa. Keď náš Pán 
a Vykupiteľ bol vzkriesený, aby nám bol príkladom, vrátil sa 

                                                           

380 L. Ott. Book. Book 5, § 1. 1. Death; D 788 et seq. D 101, D 175 
381 L. Ott. Book. Book 5, § 1. 2. Death; D 789 
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nanebovstúpením na Otcov trón, ktorý podľa svojho božstva nikdy 
neopustil. Tam sedí po pravici Otca a na konci časov je očakávaný ako 
sudca všetkých živých a mŕtvych. Odtiaľ príde so všetkými svätými 
(anjelmi a ľuďmi), aby vykonal súd, aby dal každému jeho zaslúženú 
odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. (N 892) 

 Veríme, že svätá katolícka Cirkev, ktorú si získal za cenu svojej krvi, bude 
s ním vládnuť naveky. Ustanovení v jej lone veríme a vyznávame jeden krst 
na odpustenie všetkých hriechov. V tejto viere naozaj prijímame a pevne 
sa pridržiavame vzkriesenia mŕtvych a očakávame radosti budúceho veku. 
(N 893) 

 Iba za to sa musíme modliť a to si prosiť: keď Syn vykoná a ukončí súd a 
odovzdá kráľovstvo Otcovi, aby vtedy aj nám dal účasť na svojom 
kráľovstve, žeby sme tak aj my skrze túto vieru, ktorou sa k nemu vinieme, 
s ním panovali bez konca. (N 894) 

 

LIST PÁPEŽA INOCENTA III. YMBERTOVI, BISKUPOVI V ARLES (r. 1201) 

 Trestom za dedičný hriech je vylúčenie z videnia Boha, trestom za osobné 
hriechy sú však múky večného pekla. (N 895) 

 

ŠTVRTÝ LATERÁNSKY KONCIL (r. 1215) 

 ... (Ježiš Kristus) príde na konci vekov, aby súdil živých a mŕtvych a 
odplatil každému podľa jeho skutkov, a to tak zavrhnutým, ako aj 
vyvoleným. Tí všetci budú vzkriesení s vlastným telom, ktoré tu nosia, 
aby podľa svojich dobrých alebo zlých skutkov dostali zavrhnutí s 
diablom večný trest, vyvolení s Kristom večnú slávu. (N 896) 

LIST PÁPEŽA INOCENTA IV. BISKUPOVI V TUSCULUME (1254) 

 Pravda uisťuje v Evanjeliu: „Kto by povedal niečo proti Duchu Svätému, 
tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku" (Mt 12, 32); tým sa 
nám dáva vedieť, že niektoré hriechy sa odpustia na tomto svete a iné v 
budúcom. Aj Apoštol hovorí: „Oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie 
dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň." (1 

Kor 3, 13.15) A o samých Grékoch sa hovorí, že naozaj a neochvejne veria a 
tvrdia: duša tých, čo sa podoberajú na pokánie, a pritom ho nemôžu 
dokončiť, alebo tí, čo síce umierajú bez ťažkých hriechov, ale sú zaťažení 
všednými a malými, budú po smrti očistení a možno im pomáhať 
príhovornými modlitbami Cirkvi. Pretože však hovoria, že miesto takého 
očisťovania ich učitelia s istotou neurčili a neoznačili ho vlastným 
menom, tak určujeme: ako sa podľa tradície a učenia svätých Otcov u nás 
toto miesto volá očistec, tak nech sa odteraz aj u nich toto miesto nazýva 
týmto menom. V tomto prechodnom ohni sa síce hriechy odstraňujú, nie 
však smrteľné a či kapitálne, ktoré ešte neboli odpustené v pokání; 
odstraňujú sa iba malé a nepatrné, z ktorých aj po smrti na nás niečo 
ostáva, hoci za života boli odpustené. (N 897) 

 Kto však zomrie v smrteľnom hriechu bez pokánia, bude bezpochyby 
naveky trápený plameňom večného pekla. (N 898) 
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 Avšak duše detí, ktoré zomrú po umytí krstom, a aj duše dospelých, ktorí 
zomrú v láske, nezaťažené nijakým hriechom a nijakou povinnosťou 
zadosťučiniť zaň, ihneď sa odoberajú do večnej vlasti. (N 899) 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Pri smrti človeka sa duša odlúči od tela a ide do krajiny duchov; telo však 
vezme porušenie a obráti sa na prach. Telo je akoby obálkou alebo odevom, 
ktorý sa pri smrti zhadzuje. Telo je stánok, kde býva duša.  
 Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš 

Kristus. (2. Pet. 1, 14) 
Pri smrti sa vráti duch k Bohu, ktorý ho dal.  
 A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, 

ktorý ho dal. (Kaz. 12, 7) 
 Smrť je cestovanie do večnosti. (Sv. Zl.)  
Mýlia sa teda tí, čo si myslia, že duše zomrelých sa zase spoja s ľudskými 

alebo i zvieracími telami a znovu v nich bývajú. Telo po smrti vezme 
porušenie. Lebo je zo zeme, stane sa zase zemou; rozpomeň sa na slová, ktoré 
povedal Boh k padlému Adamovi.   
 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme,  

z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“ (Gn. 3, 19) 
Všetci ľudia musia zomrieť, lebo smrť je následok dedičného hriechu. 

Prarodičia svojou neposlušnosťou stratili dar nesmrteľnosti tela. Preto 
musíme všetci zomrieť. Skrze jedného človeka prišiel na svet hriech a skrze 
hriech prišla smrť; táto prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili v 
Adamovi.   
 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze 

hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. (Rim. 
5, 12) 

Človek, ktorý kedysi chcel byť ako Boh, sa hlboko ponižuje smrťou; tým 
podstupuje trest za svoju pýchu. Hodina smrti je nám neznáma. 
 Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, 

ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.  (Jak. 4, 15)  
Keďže hodina smrti nám nie je známa, máme byť každú chvíľu prichystaní 

na smrť. Kristus nás napomína:  
 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o 

ktorej neviete. (Mt 24, 44) 
Smrť je strašná len pre hriešnika, ale vôbec nie pre spravodlivého.  
 Pre spravodlivého niet umierania, ale je len prechod do života 

večného. (Sv. Ant. Pad.)  
Všetci svätí sa tešili umieraniu; chceli byť rozdelení, ako sv. Pavol a byť s 

Kristom.  
 Túžim zomrieť a byť s Kristom. (Filip. 1, 23) 
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 Svätí tak túžili po smrti, ako plavec po prístave, pocestný po cieli svojej 
cesty, roľník po žatve. (Sv. Zl.)  

 Ó, ako sladko umiera ten, kto nábožne žil! (Sv. Aug.)  
Pošetilí ľudia si myslia, že šťastne zomiera ten, kto rýchlo zomiera. Nie je 

dôležitá rýchla smrť, ale duševný stav umierajúceho. Šťastne zomiera, kto sa 
s Bohom najprv úplne zmieril a priviedol na poriadok svoje časné záležitosti. 
Máme teda Boha obzvlášť prosiť o to, aby nám dal svoje milosti, aby sme ešte 
pred smrťou mohli prijať sv. sviatosť umierajúcich.  
 Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš. 

(Sir. 7, 40) 
 Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. (2 Tim. 2, 11) 

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1005 Aby sme s Kristom vstali z mŕtvych, musím s Kristom aj umrieť, 
„vzdialiť sa z tela a bývať u Pána“ (2 Kor 5,8). Pri tomto „odchode“ (Flp 1,23), 
ktorým je smrť, duša sa rozlúči s telom. Spoja sa opäť v deň vzkriesenia 
z mŕtvych. 

Smrť 
1006 “Až pred tvárou smrti vyvrchoľuje záhada ľudského života“. V istom 

zmysle je telesná smrť prirodzená, ale podľa viery je v skutočnosti 
„mzdou hriechu“ (Rim 6,23). A pre tých, čo umierajú v Kristovej milosti, je 
účasťou na Pánovej smrti, aby mohli mať účasť aj na jeho 
zmŕtvychvstaní. 

1007 Smrť je zakončením pozemského života. Naše životy vymeriava čas, v 
priebehu ktorého sa meníme, starneme a ako pri všetkých živých 
tvoroch na zemi je smrť normálnym ukončením nášho života. Smrť 
vtláča životu istú naliehavosť. Vedomie našej smrteľnosti nám má 
pripomínať, že máme na svoj život vymedzený čas: V dňoch mladosti 
pamätaj na svojho Stvoriteľa...(skôr), ako sa navráti prach do zeme, čím 
aj bol, a duch sa nevráti k Bohu, ktorý ho dal (Kaz 12, 1. 7). 

1008 Smrť je dôsledok hriechu. Učiteľský úrad Cirkvi ako autentický 
tlmočník výrokov Svätého písma a Tradície učí, že smrť vstúpila do 
sveta pre hriech človeka. (Tridentský koncil:Denz.-Schönm. 1511) Aj keď mal 
človek smrteľnú prirodzenosť, Boh ho určil k nesmrteľnosti. Smrť bola 
teda proti plánom Boha Stvoriteľa a prišla na svet ako následok hriechu. 
(Porov. Múdr. 2,23-24) „Telesná smrť, od ktorej by bol človek ušetrený, keby 
nebol zhrešil“, je teda „posledným nepriateľom“ človeka, ktorý mal byť 
porazený. (Porov. 1 Kor 15,26) 

1009 Kristus pretvoril smrť. Aj Ježiš, ktorý je Božím Synom, pretrpel smrť, 
ktorá patrí k ľudskému údelu. Ale aj napriek hrôze z nej, prijal ju v úplnej 
a slobodnej podriadenosti vôli svojho Otca. Ježišova poslušnosť 
premenila kliatbu smrti na požehnanie. 

Zmysel kresťanskej smrti 
1010 Vďaka Kristovi má smrť pre kresťana pozitívny zmysel: „Pre mňa žiť je 

Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21). „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním 
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zomreli, s ním budeme aj žiť“ (2 Tim 2,11). Podstatne nové na kresťanskej 
smrti je to, že krstom je kresťan už sviatostne „mŕtvy s Kristom“, aby žil 
novým životom; a ak zomrieme v Kristovej milosti, fyzická smrť 
završuje toto „umieranie s Kristom“, a tak dokončuje naše privtelenie k 
nemu v jeho vykupiteľskom čine: Pre mňa je lepšie umrieť v („eis“) 
Ježišovi Kristovi; je to viac ako vládnuť nad končinami zeme. Jeho 
hľadám, ktorý zomrel za nás. Jeho chcem, ktorý vstal z mŕtvych pre nás. 
Moment môjho zrodu sa už blíži...Nechajte ma prijať čisté svetlo; keď 
tam prídem, potom budem opravdivým človekom. (Sv. Ignác Antiochijský; 
Epistula ad Romanos 6, 1-2) 

1011 V smrti Boh pozýva človeka k sebe. Kresťan preto môže voči smrti 
pociťovať podobnú túžbu ako svätý Pavol: „Túžim zomrieť a byť s 
Kristom“ (Flp 1,23); a svoju vlastnú smrť môže premeniť na skutok 
poslušnosti a lásky voči Otcovi podľa Kristovho príkladu. Moje 
pozemské želanie bolo ukrižované;...v sebe mám živú vodu, ktorá zurčí 
vo mne a hovorí: „Poď k Otcovi“. (Sv. Ignác Antiochijský; Epistula ad Romanos 7, 

2) Chcem vidieť Boha a aby som ho videla, treba umrieť. (Sv. Terézia od 

Ježiša: Libro della mia vita 1) Neumieram, vstupujem do života. 
1012 Kresťanský názor na smrť najkrajšie vyjadruje cirkevná liturgia: Veď 

tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení; a keď skončíme 
život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. 
(Rímsky misál, prefácia za mŕtvych I.) 

1013 Smrť je zakončením pozemského putovania človeka, času milosti a 
milosrdenstva, ktorý nám Boh poskytuje, aby sme pozemský život 
prežili podľa Božieho plánu a rozhodli o svojom večnom osude. „Po 
ukončení jediného behu nášho pozemského života“ sa už nikdy do iných 
pozemských životov nevrátime. „Ľudia iba raz zomrú a potom bude súd“ 
(Hebr 9,27). Po smrti nejestvuje žiadne „prevteľovanie“ (reinkarnácia). 

1014 Cirkev nás povzbudzuje, aby sme sa pripravovali na hodinu svojej smrti 
(„Od náhlej a nepredvídanej smrti vysloboď nás, Pane“ - Litánie k 
svätým), aby sme prosili Božiu Matku o orodovanie „v hodinu našej 
smrti“ a tiež aby sme sa zverovali svätému Jozefovi, ktorý je patrónom 
dobrej smrti: Vo všetkom by si mal konať a myslieť tak, ako by si mal 
dnes umrieť. Keby si mal čisté svedomie, smrti by si sa veľmi nebál. 
Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Ak nie si 
pripravený dnes, ako budeš zajtra? (Nasledovanie Krista 1, 23, 1) Buď 
chválený, ó, Pane, našou sestrou smrťou tela, ktorej žiaden živý 
neunikne. Beda tým, ktorí umierajú v smrteľnom hriechu; Blahoslavení 
tí, čo sa odovzdali celkom do tvojej vôle, im druhá smrť neurobí nič 
zlého. (Sv. František Asiský; Cantico delle creature) 

1015 “Telo je základnou oporou spásy“. Veríme v Boha, ktorý je stvoriteľom 
tela; veríme v Slovo, ktoré sa stalo telom, aby vykúpilo telo; veríme vo 
vzkriesenie tela, ktoré bude zavŕšením stvorenia a vykúpenia tela. 
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1016 Smrťou sa duša rozlúči s telom, ale pri vzkriesení Boh vráti do nášho 
premeneného tela neporušiteľný život, keď ho opäť spojí s dušou. Tak 
ako Kristus vstal z mŕtvych a večne žije, aj my všetci vstaneme v 
posledný deň. 

1017 “Veríme v opravdivé vzkriesenie tela, ktoré teraz vlastníme“. (II. Lyonský 

koncil: Denz.-Schönm. 854) Do hrobu sa seje telo porušiteľné, vstane telo 
neporušiteľné, „telo duchovné“ (1 Kor 15,44). 

1018 Ako následok prvotného hriechu musí človek podstúpiť „telesnú smrť, 
ktorej by bol unikol, keby nebol zhrešil“. 

1019 Ježiš, Boží Syn dobrovoľne umrel za nás. Slobodne a dobrovoľne sa 
podrobil vôli Boha, svojho Otca. Svojou smrťou premohol smrť, a tak 
všetkým ľuďom poskytol možnosť spásy. 

1020 Kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježišovou, hľadí na smrť ako na 
príchod k nemu a ako na vstup do večného života. Keď Cirkev posledný 
raz vyslovila slová rozhrešenia a Kristovho odpustenia nad umierajúcim 
kresťanom, keď mu posledný raz udelila posilňujúce pomazanie a 
podala mu vo viatiku Krista ako pokrm na cestu, nežne ho uisťuje: Vydaj 
sa na cestu, kresťanská duša, z tohto sveta v mene všemohúceho Boha 
Otca, ktorý ťa stvoril, v mene Ježiša Krista, Syna živého Boha, ktorý za 
teba umrel na kríži, v mene Ducha Svätého, ktorého si dostal ako dar; 
nech je dnes tvoje bydlisko v pokoji svätého Jeruzalema spolu so svätou 
Božou rodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom a so všetkými 
anjelmi a svätými...vráť sa k svojmu Stvoriteľovi, ktorý ťa utvoril 
z prachu zeme. Keď opustíš tento pozemský život, nech ti prídu v ústrety 
Panna Mária, anjeli a svätí...Kiež uzrieš svojho Vykupiteľa z tváre do 
tváre...(Rímsky rituál, Rito delle Esequie) 

 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 747  § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, verne 
ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, nezávislé od 
akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým národom.  

 Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym 
magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným zomknutím sa 
veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda 
zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v rozpore.  

 Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie kresťanskej 
viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa Najvyššiemu 
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veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi Cirkvi, ktorí sú mu 
podriadení.   

Kánon 1364 § 1. Apostata, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie; 
klerik môže byť okrem toho potrestaný trestami, o ktorých sa 
hovorí v Kán. 1336, § 1, bod 1, 2 a 3. 

12.2   BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ A  BOŽÍ SÚD 
 

DOGMA (De fide): 
 

 Boh je nekonečne spravodlivý.382 

 

 
 

 

 

LEBO PÁN JE SPRAVODLIVÝ A MILUJE SPRAVODLIVOSŤ.  
(Ž 11, 7) 

 

Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto 

hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa 

odplatím,“ hovorí Pán.  (Rim. 12, 19) 

 
Jn 3, 36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie 

život a spočinie na ňom Boží hnev.  
 

Rim 14, 10-12 Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. Lebo je 
napísané: „ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne 
každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“ a tak 
každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. 

Heb. 10, 30-31 Pán bude súdiť svoj ľud.“ Je hrozné padnúť do rúk živého 
Boha.  

Ž 119, 137 Pane, ty si spravodlivý a správne sú tvoje rozsudky. 

 

UČENIE CIRKVI 

HLAVNÉ PRAVDY383 
K spaseniu je nevyhnutne potrebné výslovne veriť aspoň najzákladnejšie 
pravdy viery. Preto je potrebné vedieť a bezpodmienečne veriť týchto  
6 hlavných právd: 

1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odpláca a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 

                                                           

382 L. Ott. Book 1, Part 1, § 27. 1. The Moral Attributes of the Divine Will; D 1782 
383 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 39 
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KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Boh je nanajvýš spravodlivý, t.j. Boh odpláca všetko dobré a trestá všetko 
zlé. Boh čiastočne odpláca a trestá ľudí už na zemi, ale úplne až po smrti.  
 Keby Boh trestal každý hriech v tomto živote, ľudia by si mohli myslieť, 

že k poslednému súdu nič nie je zadržané. Ale keby Boh netrestal ani 
jeden hriechu v tomto živote, ľudia by neverili v prozreteľnosť Božiu. 
(Sv. Aug.)  

Boh odpláca aj najmenší dobrý skutok, ale trestá i najmenší hriech. 
 A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, 

hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. (Mk. 9, 41) 
 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého 

daromného slova, ktoré vyslovia. (Mt. 12, 36) 
Boh potrestá človeka najviac takým spôsobom, akým zhrešil. 
 Čím kto hreší, tým aj potrestaný býva. (Múd. 11, 16)  
Kristus hovorí:  
 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete 

merať vy, takou sa nameria aj vám. (Mt. 7, 2) 
Boh pri odplácaní a trestaní berie do ohľadu všetky pomery človeka, 

zvlášť jeho úmysel a vlohy. Kto činí dobro len pre ľudskú chválu, nedostane 
od Boha žiadnu odmenu.   
 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci 

v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu. (Mt. 6, 2)  

Ľudia súdia len podľa vonkajška, ale Boh hľadí na srdce.  
 A Pán oslovil Básu a jeho dom pre všetko zlo, ktoré páchal pred 

Pánovými očami (1. Kráľ. 16, 7) 
Sluha, ktorý poznal pánovu vôľu a predsa zle činil, sa horšie povedie, než 

tomu, čo ju nepoznal  
 Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa 

zverili, od toho budú viac žiadať. (Lk, 12, 48)  
t.j. čím lepšie niekto pozná Boha, tým viac mu Boh pripočíta jeho hriechy. 

A predsa Boh neberie ohľad na osobu človeka.  
 Veď Boh nikomu nenadŕža. (Rim. 2, 11) 
Mnohí, ktorí sú tu prví, budú poslední na druhom svete.  
 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. (Mt. 19, 30)  
Keďže Boh je nanajvýš spravodlivý, máme sa ho báť. Kristus nás 

napomína: 
 Bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. (Mt. 10, 28)  

A predsa táto bázeň nemá byť otrocká, ale detinská.  
 „Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali 

ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim. 
8, 15)  

t.j. máme sa báť nie preto, že by nás Boh potrestal, ako skôr preto, že by sme 
Boha urazili.  
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 Lebo kto len zo strachu pred trestom činí dobré, ten ešte celkom 
neopustil hriech. (Sv. Greg. V.) 

Avšak detinskú bázeň má len ten, kto má veľkú lásku k Bohu. Lebo 
dokonalá láska vyháňa bázeň.  
 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe 

trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. (1. Jn. 4, 18)  
Bohabojnosť je nám veľmi osožná; zdržuje nás od hriechu, vedie nás k 
dokonalosti a k pozemskému i večnému šťastiu. Bohabojnosť vyháňa 
hriech.  

 Bázeň pred Pánom zaženie hriech. (Sir. 1, 27)  
Bohabojnosť je zvláštny dar milosti Božej. Boh hovorí:  

 Vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili. (Jer. 32, 40) 
 Ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. (Sk. 

10, 35) 
Bohabojnosť je dar Ducha Svätého. 

 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, 
a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom; inak budeš aj ty odťatý. 
(Rim 11, 22) 

 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a 
všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh 
skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil 
z mŕtvych. (Sk 17, 30-31) 

 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a 
spočinie na ňom Boží hnev. (Jn 3, 36) 

 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú 
žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza 
Boží hnev na odbojných synov. (Kol 3, 5-6) 

 

12.3   OSOBITNÝ SÚD 
 

DOGMY (De fide): 
 

 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú bez akejkoľvek viny 
hriechu a trestu za hriech, vchádzajú do neba.384  

 Duše tých, ktorí zomierajú v stave osobného ťažkého hriechu, idú do 
pekla.385 

  

                                                           

384 L. Ott. Book. Book 5, § 3. 1. Heaven; D 530, D 40, D 86, D 693, D 696 
385 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 1. Hell; D 40, D 531, D 429, D 464, D 693, D 835, D 840 
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Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Bezprostredne po smrti sa uskutoční zvláštny Boží súd, v ktorom 
Božský rozsudok rozhodne o večnom osude zomrelého. (Sent. fidei 
proxima.) 

 

 

 

„NO HOVORÍM VÁM: ĽUDIA SA BUDÚ V DEŇ SÚDU 

ZODPOVEDAŤ Z KAŽDÉHO DAROMNÉHO SLOVA,  

KTORÉ VYSLOVIA.  
(Mt 12, 36-37) 

 

Mt 5, 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata 
hnevá.  

Mt 23, 33 Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?  
Mk 16, 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude 

odsúdený.  
Lk 6, 37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!  
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

LIST PÁPEŽA INOCENTA III. YMBERTOVI, BISKUPOVI V ARLES (r. 1201) 

 Trestom za dedičný hriech je vylúčenie z videnia Boha, trestom za osobné 
hriechy sú však múky večného pekla. (N 895) 

 
DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA PALEOLOGOSA (r. 

1274) 

 Veríme, že ... Ak však odišli zo sveta v pravej kajúcnosti v láske skôr, ako 
hodným ovocím pokánia zadosťučinili za vykonané alebo zanedbané 
skutky, ich duše budú po smrti očistené trestami očistcovými a či trestami 
katarzie (...). Na zmierenie týchto trestov im osožia sufrágiá žijúcich 
veriacich, totiž obety omše, modlitby, almužny a iné nábožné skutky, ktoré 
zvyčajne vykonávajú veriaci za iných veriacich v súhlase s ustanoveniami 
Cirkvi. Avšak duše všetkých tých, ktorí sa po prijatí krstu nepoškvrnili 
vôbec nijakým hriechom, a aj tie duše, ktoré boli po poškvrnení hriechom 
ešte počas života alebo po smrti - ako to bolo vyššie uvedené - očistené, sú 
hneď prijaté do neba (a hľadia na samého Boha, Trojjediného, ako je, 
predsa však jedni dokonalejšie než druhí, podľa odchodnosti zásluh – 
dodatok Florentského koncilu). Avšak duše tých, čo umreli v smrteľnom 
alebo v samom dedičnom hriechu, ihneď zostupujú do pekla, dostávajú 
však nerovnaké tresty. (N 926) 

 Tá istá svätá rímska Cirkev pevne verí a pevne tvrdí, že v deň súdu všetci 
ľudia prídu pred súdnu stolicu Kristovu vo svojich telách, aby vydali počet 
zo svojich skutkov. (N 927) 
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KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Písmo sväté podáva svedectvo o dvojakom príchode Syna Božieho: 
o prvom, keď pre našu spásu si vzal ľudské telo a v živote Panny sa stal 
človekom. O druhom, keď na konci sveta príde súdiť všetkých ľudí. Tento 
príchod sa v Písme svätom nazýva dňom Pána, o ktorom Apoštol hovorí386: 
„Pánov deň príde ako zlodej v noci“ a Spasiteľ hovorí387: „O tom dni a hodine 
nevie nikto“. Ale o poslednom súde postačí výpoveď Apoštolova388: „Veď sa 
všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal 
odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“.  

Keď človek odchádza z tohto života, vtedy sa okamžite postaví pred 
súdnu stolicu Božiu, kde sa uskutoční najspravodlivejšie vyšetrovanie 
všetkého, čo kedykoľvek človek urobil, povedal alebo si myslel. Tento súd sa 
nazýva osobným súdom. Druhýkrát sa človek ocitne pred tvárou Pána, keď 
jedného dňa a na jednom mieste budú všetci ľudia spolu stáť pred súdnou 
stolicou Kristovou, aby pred všetkými ľuďmi všetkých vekov mohol každý 
spoznať to, čo o ňom bolo spoznané a rozhodnuté. Toto vyhlásenie rozsudku 
bude pre bezbožníkov a hriešnikov nie zanedbateľnou časťou múk a trestov. 
Na druhej strane nábožní a spravodliví budú mať veľkú odmenu a pôžitok 
z toho, keď vyjde najavo, akým bol každý človek v tomto živote. Tento súd sa 
nazýva všeobecným. 

 
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Hneď po smrti našej bude zvláštny súd. Sv. Pavol hovorí:  
 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd. (Heb. 9, 27) 
Z podobenstva o boháčovi a chudobnom Lazarovi vysvitá, že boli obaja 

hneď po smrti súdení. (Lk 16: 19 – 31) Zvláštny súd bude konať Kristus, a síce 
týmto spôsobom: odkryje celý život náš a bude s nami tak zaobchádzať, ako 
sme my zaobchádzali so svojim blížnym. Zvláštny súd bude konať Kristus; 
lebo on hovorí:  
 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi. (Jn 5, 22) 
Kristus na dušu odlúčenú od tela pôsobí takým spôsobom (tak ju osvieti), 

že ona skutočne celkom jasne zbadá, že jej Vykupiteľ ju spravodlivo súdi. 
Týmto pôsobením a osvietením duša zbadá, že Boh odkrýva celý život 
človeka. Kristus hovorí:  
 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj 

príchod Syna človeka. (Mt. 24, 27) 

                                                           

386 1. Sol. 5. 2. 
387 Mt. 24. 36. 
388 2. Kor. 5. 10. 
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Keď príde hodina Božej spravodlivosti, Boh predstaví očiam každého 
človeka osobitne všetky jeho skutky. (M. Lat.) Pri smrti človeka budú zjavené 
jeho skutky.  
 ... až príde koniec, objavia sa skutky každého. (Sir 11, 29) 
Po zvláštnom súde idú ľudské duše buď do neba alebo do pekla alebo do 

očistca. Po zvláštnom súde bude nasledovať ešte druhý, všeobecný súd sveta. 
Pri zvláštnom súde dostane odmenu alebo trest len duša ako hlavná 
pôvodkyňa dobrého alebo zlého; pri všeobecnom súde na konci sveta bude 
účastný odmeny alebo trestu i nástroj duše - telo.  

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1021 Smrťou sa končí život človeka, čas určený na prijatie alebo odmietnutie 
Božej milosti, ktorá sa zjavila v Kristovi. (Porov. 2 Tim 1,9-10) Nový zákon 
hovorí o súde hlavne vo vzťahu ku konečnému stretnutiu s Kristom pri 
jeho druhom príchode, ale viackrát spomína aj bezprostrednú odmenu 
po smrti každého človeka podľa jeho skutkov a viery. Podobenstvo o 
žobrákovi Lazárovi, Kristove slová na kríži kajúcemu lotrovi ako aj iné 
texty Nového zákona hovoria o poslednom osude duše (Porov. Mt 16,26), 
ktorý sa môže odlišovať jeden od druhého. 

1022 Každý človek dostáva večnú odmenu pre svoju nesmrteľnú dušu ihneď 
po smrti na osobitnom súde, na ktorom odovzdáva svoj život Kristovi, 
a to alebo očisťovaním (Porov. II. Lyonský koncil: Denz.-Schönm. 857-858; 

Florentský koncil: tamže, 1304-1306; Tridentský koncil: tamže, 1820), vstupom do 
nebeskej blaženosti priamo, alebo večným odsúdením. Na konci nášho 
života budeme súdení podľa lásky.  

 

 
  



 

 

229 

 

12.4   NEBO 
 

DOGMY (De fide): 
 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú bez akejkoľvek viny 

hriechu a trestu za hriech, vchádzajú do neba.389  
 Nebeská blaženosť trvá večne.390 
 Stupeň nebeskej blaženosti jednotlivých blažených je rôzny a to podľa 

stupňa ich zásluh.391  
 Spravodlivý človek si každým svojim dobrým skutkom zasluhuje 

rozmnoženie milosti posväcujúcej, život večný (ak zomrie v stave 
milosti) a zväčšenie nebeskej slávy.392 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 K podstatnej nebeskej blaženosti, ktorá vyplýva z bezprostredného 
videnia Boha, sa pridruží aj akcidentálna blaženosť, ktorá pochádza z 
prirodzeného poznania a lásky stvorených vecí. (Sent. communis.) 

 
 

 

 

„ANI OKO NEVIDELO, ANI UCHO NEPOČULO, ANI DO 

ĽUDSKÉHO SRDCA NEVYSTÚPILO, ČO BOH PRIPRAVIL 

TÝM, KTORÍ HO MILUJÚ.“  
(1 Kor 2, 9) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA PALEOLOGOSA (r. 
1274) 

 Veríme, že ... Avšak duše všetkých tých, ktorí sa po prijatí krstu 
nepoškvrnili vôbec nijakým hriechom, a aj tie duše, ktoré boli po 
poškvrnení hriechom ešte počas života alebo po smrti - ako to bolo vyššie 
uvedené - očistené, sú hneď prijaté do neba (a hľadia na samého Boha, 
Trojjediného, ako je, predsa však jedni dokonalejšie než druhí, podľa 
odchodnosti zásluh – dodatok Florentského koncilu). (N 926) 

 

  

                                                           

389 L. Ott. Book. Book 5, § 3. 1. Heaven; D 530, D 40, D 86, D 693, D 696 
390 L. Ott. Book. Book 5, § 3. 3a. Heaven; D 530 
391 L. Ott. Book. Book 5, § 3. 3b. Heaven; D 693, D 842 
392 L. Ott. Book 4, Part 1, § 25. The Object of Supernatural Merit; D 842 
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VIEROUČNÝ DEKRÉT PÁPEŽA BENEDIKTA XII. O OBLAŽUJÚCOM VIDENÍ 
BOHA A O POSLEDNÝCH VECIACH (r. 1336). KONŠTITÚCIA BENEDICTUS 
DEUS 

S apoštolskou autoritou definujeme v tejto konštitúcii, ktorá má mať trvalú 
platnosť: 

 Podľa všeobecného Božieho nariadenia boli a budú v nebi, v nebeskom 
kráľovstve a v nebeskom raji s Kristom, v spoločenstve so svätými 
anjelmi: duše všetkých svätých, ktoré odišli z tohto sveta pred utrpením 
nášho Pána Ježiša Krista a (duše) svätých apoštolov, mučeníkov, 
vyznávačov, panien a iných veriacich, ktorí zomreli po prijatí svätého 
krstu Kristovho a u ktorých pri smrti nebolo nič, čo by bolo treba očistiť, 
a ani v budúcnosti, keď umrú, nebude nič, alebo tí, čo boli po smrti 
očistení, ak u nich bolo niečo, čo bolo treba vtedy očistiť, alebo v 
budúcnosti bude treba očistiť, a duše detí, ktoré tým istým Kristovým 
krstom už boli znovuzrodené, alebo ktoré vôbec kedy budú pokrstené, 
keď po krste pred užívaním slobodnej vôle zomrú: (teda tie) boli, sú a 
budú v nebi a v nebeskom kráľovstve a v nebeskom raji s Kristom 
pridružené k spoločnosti svätých anjelov hneď po ich smrti alebo po 
očistení — ako to bolo vyššie povedané — u tých, čo potrebujú také 
očistenie, a to aj pred opätovným spojením so svojím telom a pred 
všeobecným súdom po vystúpení nášho Vykupiteľa Ježiša Krista, nášho 
Pána, do neba. (N 901) 

 A po utrpení a smrti nášho Pána Ježiša Krista videli a vidia Božiu podstatu 
bezprostredným nazeraním a aj z tváre do tváre, bez sprostredkovania 
nejakého stvorenia, ktoré by pritom bolo predmetom videnia, ale božská 
podstata sa im ukazuje bez sprostredkovania nezahalené, jasne a 
otvorene. (N 902) 

 V tomto videní sú duše naplnené požívaním božskej podstaty. A týmto 
videním a týmto požívaním sú duše tých, čo už zomreli, skutočne šťastlivé 
vo vlastnení večného života a večného odpočinutia. Aj duše tých, čo v 
budúcnosti zomrú, budú pred všeobecným súdom vidieť a požívať tú istú 
božskú podstatu. (N 903) 

 Také videnie božskej podstaty a jej požívanie odstránia u nich úkony 
viery a nádeje, lebo viera a nádej sú vlastné teologické cnosti. Keď sa však 
raz u nich toto bezprostredné videnie začalo alebo sa začne, potom toto 
videnie a toto požívanie pokračuje bez prerušenia alebo umenšenia a 
bude pokračovať až do posledného súdu a od neho až naveky. (N 904) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Ale to, aká preveľká je blaženosť vyvolených, ktorí žijú v nebeskej 
vlasti a ktorá len nimi samotnými a nikým iným okrem nich, nemôže byť 
mysľou pochopená, to dokazujú už slová, keď ju nazývame životom večným.  
Ako učia svätí Otcovia, blaženosť večného života sa vysvetľuje zbavením 
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všetkého zla a dosiahnutím všetkého dobra. O zbavení od zla sú v Písme 
svätom jasné svedectvá. V Zjavení svätého Jána sa píše 393 : „Už nebudú 
hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť“  
a inde394: „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, 
ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“. A oslávenie vyvolených bude 
nevýslovné, pravé radosti a spôsoby rozkoše budú nespočítateľné. Keďže 
náš duch nie je schopný pochopiť veľkosť tejto slávy a nijako ju nemôže 
preniknúť ani naša myseľ, musíme sa teda snažiť o to, aby sme vošli do 
radosti395 Pána, a tak obklopení slávou nad mieru splnili túžby svojej duše. 

Pravá a vlastná blaženosť, spočíva v tom, že budeme vidieť Boha 
a budeme požívať jeho krásu. Toho, ktorý je prameň a počiatok každej 
dobrotivosti a každej dokonalosti. Kristus Pán hovorí, že396: „Večný život je v 
tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša 
Krista“. A zdá sa, že túto výpoveď sv. Ján vysvetľuje, keď hovorí397: „Milovaní, 
teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď 
sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je“. Svätý 
Ján tu s istotou pripomína, že blaženosť bude spočívať na týchto dvoch 
veciach: že jednak budeme Boha vidieť takým, akým je vo svojej bytnosti 
a podstate, a že jednak budeme ako bohovia. Lebo tí, ktorí budú Boha 
požívať, akokoľvek si zachovajú svoju vlastnú podstatu, na seba prevezmú 
akúsi tajomnú skoro božskú podobu tak, že sa skôr budú zdať bohmi ako 
ľuďmi.  

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Nebo je miesto večných radostí. Kristus dal apoštolom na hore Tábor vopred 
okúsiť nebeské radosti. (Mt. 17) Pri krste Krista sa otvorilo nebo. (Mt. 3, 16) 

Štefan videl otvorené nebo. (Sk. ap. 7, 55) Sv. Pavol bol unesený do neba. (2. Kor. 
12, 2)   
Nebo je aj stav duše; spočíva vo videní Boha a z pokoja a radosti v duchu. 
 Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho 

Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 18, 10) 
 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj  

a radosť v Duchu Svätom. (Rim. 14, 17) 
Kráľom neba je Kristus. Kristus sa pred Pilátom nazýva kráľom 

 Kráľovstvo moje nie je z tohto sveta. (Jn 18, 36) 
 Pane, rozpamätaj sa na mňa, keď prídeš do kráľovstva svojho. (Lk. 23, 42)  

Nebo je naša skutočná vlasť. Tu na zemi sme len cudzinci.  

                                                           

393 Zjav. 7. 16. 
394 Zjav. 21. 4. 
395 Mt. 25. 21. 
396 Jn. 17. 3. 
397 1. Jn. 3. 2. 
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 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme 
vzdialení od Pána (2. Kor. 5, 6)  

Radosti nebeské sú nevýslovne veľké: spasení sú zvlášť oslobodení od 
všetkého i najmenšieho zla, tešia sa z videnia Boha i priateľstva všetkých 
nebešťanov. Tam budeme mať tie isté radosti, ktoré má Boh, lebo budeme 
mať účasť na božskej prirodzenosti a budeme podobní Bohu. 
 Vojdi do radosti svojho pána. (Mt. 25,21) 
 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani 

bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. (Zjav. 21, 4)  
 Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude 

radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. (Jn 16, 22) 
 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne 

stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu (2. Pet. 1, 4)  
 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. 

Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme 
vidieť takého, aký je. (1 Jn 3, 2) 

 Ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na 
nebesiach. (Mt. 18, 10)  

 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. (1. 
Kor. 13,12)  

Čím viac poznáme Boha, tým väčšia bude radosť naša. Ľudia majú zaujať 
uprázdnené miesta anjelov; medzi anjelmi je deväť stupňov hodnosti. Stupeň 
nebeskej slávy závisí od stupňa milosti posväcujúcej, aký mal človek pri 
svojej smrti. Mohlo by sa i povedať: stupeň nebeskej slávy bude tým vyšší, v 
čím vyššom stupni sme mali pri smrti Ducha Svätého, alebo čím väčšiu lásku 
k Bohu mal človek pri smrti.  
 Nič nečistého nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zjav. 21, 27) 

 

KATECHIZMUS  (Ján Pavol II., 1992) 

1023 Ľudia, ktorí zomierajú v milosti a v priateľstve s Bohom a sú dokonale 
čistí, žijú navždy s Kristom. Podobajú sa Bohu, lebo ho neustále vidia 
„takého, aký je“ (1 Jn 3,2), z tváre do tváre: 
Našou apoštolskou autoritou vyhlasujeme, že podľa všeobecného 
Božieho rozhodnutia duše všetkých svätých...a všetkých ostatných 
veriacich, ktorí umreli potom, ako prijali Kristov krst a nemusia sa už 
po smrti očisťovať...alebo ak im aj niečo zostalo na očisťovanie a po 
svojej smrti to ukončia...ešte pred vzkriesením tela a všeobecným 
súdom - po nanebovstúpení Pána a Spasiteľa Ježiša Krista - boli, sú a 
budú v nebi, v nebeskom kráľovstve a v raji s Kristom, v spoločnosti 
svätých anjelov. Po umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista uvideli a 
vidia Božiu podstatu intuitívnym videním z tváre do tváre, bez 
sprostredkovania akéhokoľvek stvorenia. (Benedikt XII. Benedictus Deus) 

1024 Tento dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života 
a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a všetkými blaženými sa 
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nazýva „nebom“. Nebo je posledným cieľom a uskutočnením najhlbších 
túžob človeka, stav najvyššieho a konečného šťastia. 

1025 Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. Vyvolení žijú „v ňom“, ale si 
zachovávajú či vlastne až tam nachádzajú svoju vlastnú identitu, svoje 
vlastné meno: Život - je byť s Kristom; lebo kde je Kristus, tam je život, 
tam je kráľovstvo. 

1026 Ježiš Kristus nám svojou smrťou a vzkriesením „otvoril“ nebo. Blažení 
plne vlastnia ovocia vykúpenia, ktoré priniesol Kristus; on pripája k 
svojmu nebeskému osláveniu tých, čo uverili v neho a vytrvali vo 
vernosti jeho vôli. Nebo je blažené spoločenstvo všetkých, ktorí sa 
dokonale privtelili k nemu. 

1027 Toto tajomstvo blaženého spoločenstva s Bohom a so všetkými, ktorí 
sú v Kristovi, presahuje každé chápanie a každú predstavu. Sväté 
písmo nám o ňom hovorí v obrazoch: život, svetlo, pokoj, svadobná 
hostina, víno kráľovstva, otcovský dom, nebeský Jeruzalem, raj: „Ani 
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ 
(1 Kor 2,9). 

1028 Boha pre jeho transcendentnosť nemožno uvidieť takého, aký je, hoci 
sám odhaľuje svoje tajomstvo priamemu nazeraniu človeka a dáva mu 
na to aj schopnosti. Toto nazeranie na Boha v jeho nebeskej sláve 
Cirkev nazvala „blaženým videním“ (visio beatifica): 
Aká len bude tvoja sláva a tvoje šťastie: mať výsadu vidieť Boha, mať 
česť zúčastňovať sa na radostiach spásy a večného svetla v spoločnosti 
Krista, Pána a tvojho Boha...tešiť sa v nebeskom kráľovstve v 
spoločnosti so spravodlivými a Božími priateľmi radosťami získanej 
nesmrteľnosti. (Sv. Cyprián, Epistuale 56, 10, 1) 

1029 V nebeskej sláve pokračujú blažení v radostnom plnení Božej vôle voči 
iným ľuďom a voči celému stvoreniu. Už panujú s Kristom; s ním „budú 
kraľovať na veky vekov“ (Zjv 22,5). 
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12.5   PEKLO  
 

DOGMY (De fide): 
 Duše tých, ktorí zomierajú v stave osobného ťažkého hriechu, idú do 

pekla.398 
 Pekelný trest trvá naveky.399 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Miera trestu jednotlivých zatratených zodpovedá stupňu ich viny. (Sent. 
communis.) 

 Príhovorné modlitby (Suffrages) nie sú užitočné pre odsúdených v pekle, 
keďže nepatria do Mystického Tela Kristovho. (Sent. communis.) 

 
 

 

 

 

ŠIROKÁ BRÁNA A PRIESTRANNÁ CESTA VEDIE DO 

ZATRATENIA A MNOHO JE TÝCH, ČO CEZ ŇU 

VCHÁDZAJÚ. AKÁ TESNÁ JE BRÁNA A ÚZKA CESTA, ČO 

VEDIE DO ŽIVOTA, A MÁLO JE TÝCH, ČO JU 

NACHÁDZAJÚ! 
(Mt 7, 13-14) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

„ATANÁZOVSKÉ" VYZNANIE VIERY  (4.-6. storočie) 

 (Ježiš Kristus) príde súdiť živých a mŕtvych. Pri jeho príchode všetci ľudia 
vstanú vo svojich telách a vydajú počet zo svojich vlastných skutkov. A tí, 
čo robili dobre, vojdú do večného života, tí však, čo robili zlé, do večného 
ohňa. Toto je katolícka viera. Kto ju úprimne a pevne nevyznáva, nemôže 
byť spasený. (N 916) 
 

 
LIST PÁPEŽA INOCENTA III. YMBERTOVI, BISKUPOVI V ARLES (r. 1201) 

 Trestom za dedičný hriech je vylúčenie z videnia Boha, trestom za osobné 
hriechy sú však múky večného pekla. (N 895) 

 
 

ŠTVRTÝ LATERÁNSKY KONCIL (r. 1215)  1. hlava: Katolícka viera 

 (Ježiš Kristus) príde na konci vekov, aby súdil živých a mŕtvych a odplatil 
každému podľa jeho skutkov, a to tak zavrhnutým, ako aj vyvoleným. Tí 
všetci budú vzkriesení s vlastným telom, ktoré tu nosia, aby podľa svojich 

                                                           

398 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 1. Hell; D 40, D 531, D 429, D 464, D 693, D 835, D 840 
399 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 3. Hell; D 429, D 40, D 835, D 840 
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dobrých alebo zlých skutkov dostali zavrhnutí s diablom večný trest, 
vyvolení s Kristom večnú slávu. (N 896) 

 
 

LIST PÁPEŽA INOCENTA IV. BISKUPOVI  V TUSCULUME (1254) 

 Kto však zomrie v smrteľnom hriechu bez pokánia, bude bezpochyby 
naveky trápený plameňom večného pekla. (N 898) 

 

DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA PALEOLOGOSA (r. 
1274) 

 Veríme, že ... Avšak duše tých, čo umreli v smrteľnom alebo v samom 
dedičnom hriechu, ihneď zostupujú do pekla, dostávajú však nerovnaké 
tresty. (N 926) 

 

VIEROUČNÝ DEKRÉT PÁPEŽA BENEDIKTA XII. O OBLAŽUJÚCOM VIDENÍ 
BOHA A O POSLEDNÝCH VECIACH (r. 1336). KONŠTITÚCIA BENEDICTUS 

DEUS 

 Ďalej definujeme: podľa všeobecného Božieho nariadenia duše tých, ktorí 
odchádzajú v aktuálnom ťažkom hriechu, zostupujú ihneď do pekla, kde sa 
trápia pekelnými trestami. Ale aj napriek tomu v deň súdu všetci ľudia 
prídu pred súdnu stolicu Kristovu vo svojom tele a vydajú počet zo svojich 
skutkov, „aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už 
dobré a či zlé.“ (2 Kor 5, 10). (N 905) 

 

SLOVÁ JEŽIŠA KRISTA O PEKLE: 

 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď 
vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do 
pekla, do neuhasiteľného ohňa. (Mk 9, 43; Mt. 18, 8) 

 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš 
do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami 
vrhnúť do pekla. (Mk 9, 47) 

 Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. (Mk 9,48)   
 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. 

Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: 
"Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa. (Mt 5, 22) 

 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do 
zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. (Mt 7,13)     

 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, 
ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. (Mt 10, 28) 
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 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! 
Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by 
zostala po tento deň. (Mt 11, 23) 

 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu. (Mt 16, 18) 

 Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie 
zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. (Mt 22, 13-14) 

 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby 
ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna 
pekla dva razy horšieho, ako ste sami! (Mt 23,15) 

 Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? (Mt 23, 33) 
 Oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie 

zubami. (Mt. 24, 51)  
 Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného 

ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! (Mt 25, 41) 
 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. (Mt 

25, 46) 
 Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa 

teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! (Lk 6, 25) 
 Aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. (Lk. 16, 28)  
 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc 

uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! (Lk 12, 5) 
 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom 

ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. (Jn 15, 6) 
 Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia. (Jn 17, 12) 

  

APOŠTOLI O PEKLE: 

 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých 
priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. (2. Pt 2, 4) 

 Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý 
poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. 
(Jak 3, 6)   

 Ale Peter mu povedal: „Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou.“ (Sk 8, 20) 
 A v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením 

zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. (Flp 1, 28) 
 Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, 

syn zatratenia. (2 Sol. 2, 3) 
 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých 

nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a 
zatratenia. (1 Tim 6, 9) 
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KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Existuje najhroznejší a najtemnejší žalár, kde sa neustálym 
a nezhasiteľným ohňom trápia duše zatratených spolu s nečistými duchmi, 
ktorý sa tiež nazýva večným ohňom, priepasťou a vo vlastnom zmysle slova 
peklom. 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Peklo je miesto večných múk. Nešťastný boháč prosil Abraháma, aby k jeho 
piatim bratom poslal niekoho spomedzi zomrelých, aby aj oni neprišli na toto 
≪miesto múk≫. 
 Aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. (Lk. 16, 28)  

Vo svojej reči o poslednom súde sveta Kristus nazýva peklo ≪večným 
trápením≫, povedal:  
 A pôjdu títo do večného trápenia. (Mt. 25, 46)  

Zavrhnutí sú odlúčení od svätých.  
 Oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie 

zubami. (Mt. 24, 51)  
Peklo je i stav duše, a síce pokračovanie toho stavu, v akom sa nachádzal duch 
hriešnika pri smrti.  
 Pôvodcom pekelných múk nie je Boh, ale človek sám. (Sv. Ján. Dam.)  

Pekelné muky sú strašné: lebo zavrhnutí nikdy nevidia Boha, sú v spoločnosti 
zlých duchov a v ohni, trpia veľké duševné bolesti a po vzkriesení z mŕtvych 
budú trpieť i na tele. Sv. Pavol hovorí:  
 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. (Žid, 10, 31)  

Kristus označuje pekelné muky rozličnými slovami. Peklo nazýva 
neuhasiteľným ohňom  
 Ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni (Mt. 3, 12), 

lebo v pekle je najväčší bôľ, aký sa dá vôbec dá len pomyslieť. Už i na zemi sú 
muky ohňa najhoršie. Kristus nazýva peklo ≪najkrajnejšou tmou≫  
 Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy (Mt. 22, 13),  

lebo zavrhnutí nevidia Boha, prameň večného svetla. Kristus hovorí, že v 
pekle je ≪plač a škrípanie zubov≫ 
 Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a 

škrípanie zubami.  (Mt. 8, 12),  
aby označil, aký veľký je bôľ a aká veľká je zúrivosť zavrhnutých. Kristus 
hovorí, že ≪ ich červ neumiera≫  
 Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. (Mk. 9, 44),  

aby naznačil, že zlé svedomie ustavične robí zavrhnutým výčitky. Kristus 
hovorí, že zavrhnutí budú mať zviazané ruky i nohy, aby znázornil, že nemajú 
slobodu, ale sú zakliati na istom mieste. Zo slov, ktoré Kristus pri poslednom 
súde povie zatrateným:   
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 Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom! (Mt. 25, 41),  

je zrejmé, že zavrhnutí musia ihneď podstúpiť dvojitý trest: vylúčenie z 
videnia Boha (trest straty) a bolesť (trest cítenia). Strata videnia Boha je 
najväčšia zo všetkých pekelných múk. ≪Čím väčšia je hodnota strateného 
majetku, tým väčšia je bolesť.≫ 
 Zavrhnutí stratili majetok nekonečnej hodnoty; preto je ich bolesť, v 

istom ohľade, nekonečne veľká. (Sv. Alf.)  
V pekle je naozajstný oheň. To vyplýva z Kristovej náuky:  
 I zvolal ... lebo sa hrozne trápim v tomto plameni! (Lk. 16, 24)  

Avšak v pekle pravdepodobne niet taký oheň, ako na zemi. Lebo pozemský 
oheň ničí predmety, pekelný nie; tento tým viac zachováva zatratených, ako 
soľ jedlo. 
 Lebo každý bude ohňom solený. (Mk. 9, 49) 

Náš oheň svieti, pekelný nie; lebo navzdory ohňu panuje v pekle tma.  
 Vyhoďte ho von do tmy. (Mt. 22, 13) 

Duševné muky v pekle sú ustavičné výčitky svedomia. Zatratení sú úplne 
zúfalí. Lebo spoznajú, akí boli ľahkomyseľní, keď vo svojom živote tak často 
odvrhli milosť Božiu.  
Po vzkriesení z mŕtvych budú zavrhnutí trpieť i na tele. Budú vzkriesení k 
súdu.  
 A tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. (Jn 5, 29)  

Ich zmysly budú mučené podľa ich hriechov; zrak tmou  
 A vyhoďte ho von do tmy.  (Mt. 8, 12),  

sluch nárekom a kliatbou spolu zatratených  
 V ušiach mu znejú desivé hlasy (Jób. 15, 21),  

chuť hladom  
 Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! (Lk. 6, 25)  

a smädom  
 Nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa 

hrozne trápim v tomto plameni (Lk. 16, 24),  
čuch neznesiteľným smradom, hmat horúčosťou i zimou. 
Muky zatratených trvajú večne. Satan so je svojimi prívržencami v ohni a v 
jazere síry, kde sú mučení vo dne i v noci naveky.  
 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, 

kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky 
vekov. (Zj. 20, 10)  

Z pekla niet vyslobodenia, lebo čas milosti už pominul.  
 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a 

spočinie na ňom Boží hnev. (Jn 3, 36)  
Život v pekle je ≪večná smrť≫ alebo ≪druhá smrť≫.  
 Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, 

modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom 
ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“ (Zj. 21, 8)  

To, že pekelné muky trvajú večne, učí Kristus a pekelný oheň nazýva večným  
 Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa! (Mt. 25, 41),  
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trápenie v pekle večným.  
 A pôjdu títo do večného trápenia. (Mt. 25, 46)  

Do pekla prídu duše tých ľudí, ktorí zomreli s ťažkým hriechom. Každý jeden 
hriech celkom odlúči človeka od Boha. Človek v stave smrteľného hriechu sa 
podobá révovej ratolesti, odčesnutej od vínneho kmeňa (Krista). Taká 
ratolesť uschne a hodí sa do ohňa.  
 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. 

Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. (Jn 15, 6)  
Zvlášť prídu do pekla: nepriatelia Krista  
 Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku 

tvojim nohám.“ (Žalm. 110, 1);  
všetci, čo neverili evanjeliu  
 Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného 

Božieho Syna. (Jn 3, 18);  
smilníci, zlodeji, skupáni, opilci  
 Ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú 

dedičmi Božieho kráľovstva. (1. Kor. 6, 10); 
všetci, čo nepoužili svoje hrivny, dané od Boha  
 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie 

zubami. (Mt. 25, 30);  
mnohí, ktorí tu na zemi prví boli.  
 A mnohí prví budú poslednými. (Mt. 19, 30)  

 
KATECHIZMUS  (Ján Pavol II., 1992) 

1033  S Bohom môžeme byť spojení iba tak, ak sa ho slobodne rozhodneme 
milovať. Nemôžeme však milovať Boha, ak sa ťažko prehrešujeme 
proti nemu, proti svojmu blížnemu a proti sebe samým: „Kto nemiluje, 
zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že 
ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1 Jn 3,14-15). Náš Pán nás 
vystríha, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme brať ohľad na 
závažné potreby chudobných a maličkých, ktorí sú jeho bratmi. 
Umrieť v smrteľnom hriechu bez pokánia a bez získania milosrdnej 
Božej lásky, znamená navždy zostať odlúčeným od neho z našej 
vlastnej slobodnej voľby. A práve tento stav definitívneho vylúčenia 
seba zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom 
„peklo“. 

1034 Ježiš často hovorí o „gehenne“, o „ohni, ktorý nehasne“ a je vyhradený 
tým, čo až do konca svojho života odmietajú vieru a obrátenie, a kde 
môže zahynúť duša i telo. Ježiš veľmi vážne hlása, že „pošle svojich 
anjelov“, ktorí „vyzbierajú...tých, čo páchajú neprávosť a hodia ich do 
ohnivej pece“ (Mt 13,41-42), pričom vynesie rozsudok: „Odíďte odo 
mňa, zlorečení, do večného ohňa“ (Mt 25,41). 



 

240 BOH DOKONATEĽ - NAŠE POSLEDNÉ VECI 

1035 Učenie Cirkvi potvrdzuje jestvovanie pekla a jeho večnosť. Duše tých, 
ktorí umrú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do 
pekla, kde trpia pekelné bolesti, „večný oheň“. Hlavný trest pekla 
spočíva vo večnom odlúčení od Boha; veď jedine v ňom môže mať 
človek život a šťastie, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži. 

1036 Výroky Svätého písma a poučenie Cirkvi o pekle sú výzvou k 
zodpovednosti, s akou má človek používať svoju slobodu s ohľadom na 
svoj večný údel. A súčasne sú aj naliehavou výzvou k obráteniu: 
„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie 
do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána 
a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7, 

13-14).  A keďže nevieme ani dňa, ani hodiny, musíme podľa Pánovho 
napomenutia stále bdieť, aby po ukončení tohto nášho jediného 
životného behu sme si zaslúžili vojsť spolu s ním na svadbu a byť 
započítaní medzi požehnaných, a neboli sme nútení ako zlí a leniví 
sluhovia odísť do večného ohňa, von do tmy, kde bude „plač a škrípanie 
zubami“. 

1037 Boh nikoho nepredurčuje do pekla; k tomu je potrebné dobrovoľné 
odvrátenie sa od Boha (smrteľný hriech) a zotrvanie v ňom až do 
konca. Pri liturgii Eucharistie a v každodenných modlitbách vyprosuje 
Cirkev milosrdenstvo od Boha, ktorý nechce, „aby niekto zahynul, ale 
aby sa všetci dali na pokánie“ (2 Pt 3,9). Bože, milostivo prijmi túto obetu, 
ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Spravuj 
naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a 
pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 747  § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, 
verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, 
nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým 
národom.  

 Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným 
zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; 
všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú 
s nimi v rozpore.  

 Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
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Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.   

Kánon 1364 § 1. Apostata, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie; 
klerik môže byť okrem toho potrestaný trestami, o ktorých sa 
hovorí v Kán. 1336, § 1, bod 1, 2 a 3. 

 

12.6   OČISTEC 
 

DOGMA (De fide): 
 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú ešte zaťažené ľahkými 

hriechmi alebo dočasnými trestami za hriechy, idú do očistca.400 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Očistcový oheň po všeobecnom súde  (súde sveta) nebude pokračovať. 
(Sent. communis.) 

 

 
 
 
 

 

 

„NEVYJDEŠ ODTIAĽ, KÝM NEZAPLATÍŠ DO OSTATNÉHO 

HALIERA. 
 (Mt 5, 26) 

 

DIELO KAŽDÉHO VYJDE NAJAVO. TEN DEŇ TO UKÁŽE, 

LEBO SA ZJAVÍ V OHNI A OHEŇ PRESKÚŠA DIELO 

KAŽDÉHO, AKÉ JE.  ČIE DIELO, KTORÉ NAŇ POSTAVIL, 

ZOSTANE, TEN DOSTANE ODMENU.  ČIE DIELO ZHORÍ, 

TEN UTRPÍ ŠKODU, ON SA VŠAK ZACHRÁNI, ALE TAK 

AKO CEZ OHEŇ.  
(1. Kor. 13-15) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

LIST PÁPEŽA INOCENTA IV. BISKUPOVI V TUSCULUME (1254) 
 Pravda uisťuje v Evanjeliu: „Kto by povedal niečo proti Duchu Svätému, 

tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku" (Mt 12, 32); tým sa nám 
dáva vedieť, že niektoré hriechy sa odpustia na tomto svete a iné v 
budúcom. Aj Apoštol hovorí: „Oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie 
dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.“ (1 

Kor 3, 13-15) A o samých Grékoch sa hovorí, že naozaj a neochvejne veria a 
tvrdia: duša tých, čo sa podoberajú na pokánie, a pritom ho nemôžu 
dokončiť, alebo tí, čo síce umierajú bez ťažkých hriechov, ale sú zaťažení 
všednými a malými, budú po smrti očistení a možno im pomáhať 

                                                           

400 L. Ott. Book. Book 5, § 5. Purgatory; D 464, D 693, D 456, D 570 
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príhovornými modlitbami Cirkvi. Pretože však hovoria, že miesto takého 
očisťovania ich učitelia s istotou neurčili a neoznačili ho vlastným 
menom, tak určujeme: ako sa podľa tradície a učenia svätých Otcov u nás 
toto miesto volá očistec, tak nech sa odteraz aj u nich toto miesto nazýva 
týmto menom. V tomto prechodnom ohni sa síce hriechy odstraňujú, nie 
však smrteľné a či kapitálne, ktoré ešte neboli odpustené v pokání; 
odstraňujú sa iba malé a nepatrné, z ktorých aj po smrti na nás niečo 
ostáva, hoci za života boli odpustené. (N 897) 

DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA PALEOLOGOSA (r. 
1274) 

 Veríme, že ... Ak však odišli zo sveta v pravej kajúcnosti v láske skôr, ako 
hodným ovocím pokánia zadosťučinili za vykonané alebo zanedbané 
skutky, ich duše budú po smrti očistené trestami očistcovými a či trestami 
katarzie (...). Na zmierenie týchto trestov im osožia sufrágiá žijúcich 
veriacich, totiž obety omše, modlitby, almužny a iné nábožné skutky, ktoré 
zvyčajne vykonávajú veriaci za iných veriacich v súhlase s ustanoveniami 
Cirkvi. (N 926) 

 

LIST PÁPEŽA KLEMENTA VI. O ZNOVU ZJEDNOTENÍ ARMÉNOV (r. 1351) 
 O očistci: Pýtame sa: veril si a veríš v očistec, do ktorého zostupujú duše 

všetkých tých, čo zomreli v milosti, ale ktorí úplným pokáním ešte 
nezadosťučinili za svoje hriechy? A takisto: veril si a veríš, že ich trápenie 
v ohnije iba dočasné a že po očistení hneď, a to aj pred dňom súdu, 
dosahujú pravú a večnú blaženosť, ktorá spočíva vo videní Boha z tváre 
do tváre a v láske? (N 906) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL, 25. ZASADNUTIE (r. 1563). DEKRÉT O OČISTCI 
 Katolícka Cirkev, osvietená Duchom Svätým, čerpajúc zo Svätého písma a 

starej tradície Otcov, učila na posvätných konciloch a naposledy na tomto 
všeobecnom koncile, že existuje očistec a že dušiam, ktoré sa v ňom 
nachádzajú, sa poskytuje pomoc príhovornými modlitbami veriacich, 
predovšetkým však bohumilou oltárnou obetou. (N 907) 

 A tak posvätný koncil prikazuje biskupom: majú sa starostlivo usilovať, 
aby veriaci v zdravé učenie o očistci, ako je tradované svätými Otcami a 
koncilmi, verili, pridržiavali sa ho, aby sa o ňom učilo a všade kázalo. Nech 
sa z ľudových kázní pre nevzdelaný ľud vylúčia ťažké a subtílnejšie 
otázky, ktoré nie sú na povzbudenie a ktoré zväčša nie sú prínosom pre 
nábožnosť. Nech nedovoľujú rozširovať a hovoriť o tom, čo je neisté 
alebo podozrivé z nesprávností. Čo však slúži iba na uspokojenie akejsi 
zvedavosti, alebo páchne poverou alebo hanebnou ziskuchtivosťou, nech 
zakážu ako pohoršlivé a urážajúce veriacich. (N 908) 
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TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT O OSPRAVODLIVENÍ 

KÁNON 30. O OSPRAVODLIVENÍ 
 Kto hovorí, že po prijatí ospravodlivenia sa ktorémukoľvek kajúcnemu 

hriešnikovi vina tak odpúšťa a postihnuteľnosť večným trestom sa tak 
odstraňuje, že nezostáva nijaká postihnuteľnosť časným trestom, ktorý 
bolo treba odpykať v tomto živote alebo v budúcom v očistci skôr, ako 
sa otvorí prístup k nebeskému kráľovstvu, nech je exkomunikovaný.  (N 
848) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Okrem toho existuje očistcový oheň, ktorým sa očisťujú duše 

nábožných, trpiace istý čas muky, aby mohli vstúpiť do večnej vlasti, do 
ktorej sa nič nečistého nedostane. 
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Očistec je miesto, kde duše tých ľudí, ktorí síce zomreli bez ťažkého 
hriechu, ale svoje hriechy ešte celkom dokonale neodpykali, musia nejaký čas 
trpieť. Duše v očistci trpia za svoje všedné alebo i za tie ťažké hriechy, za 
ktoré po obdržanom rozhrešení ešte dokonale neučinili zadosť. Trápenia v 
očistci sú nasledujúce: duše nevidia Boha a okrem toho musia podstúpiť 
veľké bolesti. Preto i cirkevná modlitba znie: „Odpočinutie večné daj im“, t.j. 
všetkým zomrelým veriacim kresťanom, „Pane, a svetlo večné nech im svieti“ 
(t.j. osloboď ich od bolesti a daj prísť ich k videniu Boha). Zapaľovaním sviec 
pri pohreboch a na hroboch prosíme Boha, aby úbohým dušiam dal prísť k 
videniu večného svetla, t.j. Boha.  
Kristus hovorí: 
 „Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v 

tomto veku, ani v budúcom.“ (Mt. 12, 32)  
I sv. Pavol vraví, že niektorí ako skrze oheň budú spasení.  
 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. 

(1. Kor. 3, 15) 
Učenie o očistci sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých. 
 Pamätaj tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne 

zosnuli. Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu 
za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. (2 Mach 12, 45-46) 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú 
dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po 
svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby 
vošli do nebeskej radosti.  

1031  Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu 
zatratených, nazýva Cirkev očistcom.   



 

244 BOH DOKONATEĽ - NAŠE POSLEDNÉ VECI 

12.7   DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA. POSLEDNÝ SÚD. KONIEC 

SVETA 
 

DOGMY (De fide): 
 Na konci sveta príde Kristus opäť v sláve, aby vykonal súd. 401  
 Všetci mŕtvi vstanú opäť v posledný deň so svojimi telami.402  
 Mŕtvi opäť vstanú s tými istými telami, aké mali na zemi.403 
 Kristus pri svojom druhom príchode bude súdiť všetkých ľudí.404 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Čas Ježišovho druhého príchodu je ľuďom neznámy. (Sent. certa.) 
 Telá spravodlivých budú podľa vzoru zmŕtvychvstalého Kristovho tela 

pretvorené a oslávené. (Sent. certa.) 
 Telá zatratených vstanú nepominuteľné a nesmrteľné, ale nebudú 

oslávené. (Sent. certa.) 
 Prítomná trvácnosť sveta sa pominie v posledný deň. (Sent. certa.) 
 Prítomná trvácnosť sveta sa pretvorí v posledný deň. (Sent. certa.) 

 

 
 

 

 

VTEDY SA PRED NÍM ZHROMAŽDIA VŠETKY NÁRODY A 

ON ODDELÍ JEDNÝCH OD DRUHÝCH,  

AKO PASTIER ODDEĽUJE OVCE OD CAPOV.  
(Mt. 25, 32) 

 
Mt 25, 31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne 

na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy 
a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od 
capov. 

Mt 10, 15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň 
súdu ľahšie ako takému mestu. 

Lk 17, 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja 
neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.  

Jn 6, 39 A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi 
dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.  

Sk 1, 11 Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho 
videli do neba odchádzať. 

 
 
 
                                                           

401 L. Ott. Book. Book 5, § 6. The Second Coming of Christ; D 86, D 40, D 54, D 287, D 429 
402 L. Ott. Book. Book 5, § 7. 1. The Resurrection of the Dead; D 40 
403 L. Ott. Book. Book 5, § 7. 2. The Resurrection of the Dead; D 429, D 16, D 40, D 287, D 347, D 427, 
D 464 
404 L. Ott. Book. Book 5, § 8. The General Judgment; 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

VYZNANIE VIERY PRVÉHO NICEJSKÉHO KONCILU (r. 325) 
 .... a príde súdiť živých a mŕtvych. (N 155) 
 

NICEJSKO-KONSTANTINOPOLSKÉ VYZNANIE VIERY (r. 381) 
 ... A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude 

konca. (N 250) 
 

VYZNANIE VIERY JEDENÁSTEJ SYNODY V TOLEDE (r. 675) 
 A tak vyznávame, že podľa príkladu našej Hlavy (Ježiša Krista) sa 

uskutoční pravé vzkriesenie tela všetkých zosnulých. Avšak neveríme, že 
budeme vzkriesení v nejakom vzdušnom alebo v nejakom inom tele, ako 
niektorí blúznia, ale v tom, v ktorom žijeme, sme a hýbeme sa. Keď náš Pán 
a Vykupiteľ bol vzkriesený, aby nám bol príkladom, vrátil sa 
nanebovstúpením na Otcov trón, ktorý podľa svojho božstva nikdy 
neopustil. Tam sedí po pravici Otca a na konci časov je očakávaný ako 
sudca všetkých živých a mŕtvych. Odtiaľ príde so všetkými svätými 
(anjelmi a ľuďmi), aby vykonal súd, aby dal každému jeho zaslúženú 
odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. (N 892) 

 Veríme, že svätá katolícka Cirkev, ktorú si získal za cenu svojej krvi, bude 
s ním vládnuť naveky. Ustanovení v jej lone veríme a vyznávame jeden krst 
na odpustenie všetkých hriechov. V tejto viere naozaj prijímame a pevne 
sa pridržiavame vzkriesenia mŕtvych a očakávame radosti budúceho veku. 
(N 893) 

 Iba za to sa musíme modliť a to si prosiť: keď Syn vykoná a ukončí súd a 
odovzdá kráľovstvo Otcovi, aby vtedy aj nám dal účasť na svojom 
kráľovstve, žeby sme tak aj my skrze túto vieru, ktorou sa k nemu 
vinieme, s ním panovali bez konca. (N 894) 

 

ŠTVRTÝ LATERÁNSKY KONCIL (r. 1215) 
 (Ježiš Kristus) príde na konci vekov, aby súdil živých a mŕtvych a odplatil 

každému podľa jeho skutkov, a to tak zavrhnutým, ako aj vyvoleným. Tí 
všetci budú vzkriesení s vlastným telom, ktoré tu nosia, aby podľa svojich 
dobrých alebo zlých skutkov dostali zavrhnutí s diablom večný trest, 
vyvolení s Kristom večnú slávu. (N 896) 
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DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA PALEOLOGOSA (r. 
1274) 

 

 Tá istá svätá rímska Cirkev pevne verí a pevne tvrdí, že v deň súdu všetci 
ľudia prídu pred súdnu stolicu Kristovu vo svojich telách, aby vydali počet 
zo svojich skutkov. (N 927) 
 

KATECHIZMUS   

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 

Náš Pán a Spasiteľ vyhlásil, že jedného dňa sa uskutoční všeobecný súd 
a opísal znamenia tohto nadchádzajúceho času, aby sme ich rozpoznaním 
vedeli, že koniec sveta je blízko. A potom vystupujúc do neba poslal anjelov, 
aby potešili apoštolov trúchliacich nad jeho odchodom, týmito slovami405: 
„Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do 
neba odchádzať“.   

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Hneď po vzkriesení mŕtvych bude Súd sveta; lebo Kristus často svedčil, že po 
vzkriesení mŕtvych zhromaždí všetkých ľudí pred svojim trónom a bude ich 
súdiť. To, že Kristus znovu príde k súdu, to zvestovali dvaja anjeli apoštolom 
pri nanebovstúpení Krista.  
 Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli 

do neba odchádzať. (Sk. 1, 11)  
Kristus sa sám vyjadril o súde sveta nasledujúcim spôsobom:  
1. Predovšetkým sa má na nebi zjaviť kríž a zvestovať príchod Sudcu. Pohľad 
na kríž naplní hrôzou bezbožných.  
 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú 

nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s 
mocou a veľkou slávou. (Mt. 24, 30)  

2. Kristus príde vo veľkej sláve  
 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj 

príchod Syna človeka. (Mt. 16, 27) 
 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou 

slávou. (Lk. 21, 27) 
teda už nie v uponíženosti. No nesmieme si myslieť, že Božská podstata bude 
pri súde všetkým viditeľná. Veď tak by bezbožníci boli už v nebi; lebo božskú 
podstatu nemožno vidieť bez nebeských radostí. Zavrhnutí len z istých 
znakov spoznajú božskú velebnosť a podstatu. (Sv. Tom. Akv.)   
3. Sv. anjeli budú ho sprevádzať.  
 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na 

trón svojej slávy. (Mt. 25, 31)  

                                                           

405 Sk. ap. 1. 11. 
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Sv. anjeli totiž pomáhali ľudom ku spáse; preto majú byť aj oni teraz oslávení 
pred očami všetkých.  
4. Kristus sediac na tróne, zhromaždí pred sebou všetky národy sveta. 
  Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od 

druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. (Mt. 25, 32)  
5. Oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. Spasených postaví na 
pravú, zavrhnutých na ľavú stranu.  
 Ovce si postaví sprava a capov zľava. (Mt. 25, 33) 

Súd sveta sa bude konať preto, aby Božia múdrosť a spravodlivosť bola 
ukázaná všetkým tvorom. Bude ho konať Kristus, aby mu odňatá česť bola 
verejne prinavrátená.  
 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi. (Jn 5, 22) 

Kristus pri súde sveta odhalí všetko, i to najtajnejšie. Od všetkých ľudí bude 
žiadať skutky milosrdenstva a konečne svojim výrokom na veky odlúči 
dobrých od zlých. 
 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa 

knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, 
čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. (Zjv. 20, 12) 

Súd sveta sa dokončí sudcovským výrokom; tento výrok na veky odlúči 
dobrých od zlých. (Mt. 25, 46) Toto večné odlúčenie Kristus znázornil  
v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou; pamätaj zvlášť na slová, ktoré 
hospodár v deň žatvy povie sluhom svojim:  
 Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale 

pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. (Mt. 13, 30) 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

996 Kresťanská viera v zmŕtvychvstanie sa od prvopočiatkov Cirkvi 
stretávala s nepochopením a odporom. „V nijakom inom bode svojho 
učenia nevyvolávala kresťanská viera viac námietok proti ako v náuke 
o vzkriesení tela“. Vo všeobecnosti sa uznáva, že život človeka po smrti 
nejako pokračuje duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by tak 
preukázateľne smrteľné telo mohlo znovu vstať k večnému životu? 

997 Čo znamená „ožiť, vstať z mŕtvych“? Ľudské telo pri smrti, čo znamená 
oddelenie tela a duše, začína podliehať rozkladu, kým duša ide v 
ústrety Bohu v neprestajnom očakávaní, že sa spojí so svojím 
osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne vytvorí 
neporušiteľný život v našich telách, keď ich znakom zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista spojí s našimi dušami. 

998 Všetci ľudia, ktorí už zomreli: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre 
život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,29). 

999 Ako Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným telom. „Pozrite na moje 
ruky a nohy, že som to ja“ (Lk 24,39); nevrátil sa však do pozemského 
života. Podobne v ňom „všetci vstanú so svojím vlastným telom, ktoré 
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majú teraz“, ale toto telo bude „pretvorené na oslávené telo“, na 
„duchovné telo“ (1 Kor 15,44): Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V 
akom tele prídu?“ Hlupák! Čo ty seješ, neožije ak prv neumrie. A čo 
seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno...Seje sa neporušiteľné, vstáva 
neporušiteľné...Mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní...Veď toto 
porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť 
nesmrteľnosť (1 Kor 15,35-37.42.53). 

1000 Toto „ako“ prekračuje našu predstavivosť a naše chápanie; je prístupné 
iba viere. Avšak naša účasť na Eucharistii nám už poskytuje predchuť 
premeny nášho tela prostredníctvom Krista: Podobne ako chlieb, ktorý 
pochádza zo zeme, keď sa vzývaním podrobí Božiemu dobrorečeniu, 
už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, zloženou z dvoch 
podstát: z jednej pozemskej a druhej nebeskej. Tak aj naše telá, ktoré 
majú účasť na Eucharistii, nie sú už viac porušiteľné, lebo majú nádej 
na vzkriesenie. 

1001 Kedy? Definitívne „v posledný deň“ (Jn 6,39-40.44.54); „na konci sveta“. 
Fakticky sa vzkriesenie z mŕtvych vnútorne spája s Kristovým druhým 
príchodom (parúziou): Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej 
poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví (1 
Sol 4,16). 

1038 Vzkriesenie všetkých mŕtvych, „spravodlivých i nespravodlivých“ (Sk 
24,15) bude pred posledným súdom. To bude „hodina, keď všetci v 
hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení 
pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,28-29). 
Vtedy Kristus „príde vo svojej sláve a s ním všetci anjeli...Pred ním sa 
zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier 
oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava...A pôjdu 
títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“ (Mt 
25,31.32.46). 

1039 Až pred tvárou Krista, ktorý je Pravda, sa definitívne ukáže pravda o 
vzťahu každého človeka k Bohu. (Porov. Jn 12,49) Posledný súd odhalí až 
do konečných dôsledkov, čo kto urobil dobré, alebo zanedbal urobiť 
počas svojho pozemského života: Každé zlo, čo páchajú zločinci, sa 
zaznamenáva - a oni o tom nevedia. V deň, keď Boh „nebude mlčať“ (Ž 

50, -3)... obráti sa ku zlým a povie im: „Pre vás som umiestnil po zemi 
svojich úbožiakov. Ja, ich Hlava, som trónil po pravici svojho Otca na 
nebesiach, ale moje údy na zemi hladovali. Keby ste boli obdarovali 
moje údy, bolo by to darované došlo až do Hlavy. Keď som rozmiestnil 
svojich chudáčikov po zemi, ustanovil som ich za vašich doručovateľov, 
aby prinášali vaše dobré skutky do mojej pokladnice; nič ste do ich rúk 
neodovzdali, preto u mňa nič nemáte“. 

1040 Posledný súd sa uskutoční počas slávneho Kristovho návratu. Jedine 
Otec pozná jeho hodinu a deň, on sám rozhodne, kedy sa uskutoční jeho 
príchod. Prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista vyhlási vtedy svoj 
definitívny súd nad celými dejinami. Spoznáme posledný zmysel 
celého stvoriteľského diela a celý poriadok spásy; pochopíme 
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obdivuhodné cesty, ktorými jeho prozreteľnosť viedla každé stvorenie 
k jej poslednému cieľu. Posledný súd zjaví, že Božia spravodlivosť 
víťazí nad každou nespravodlivosťou, ktorej sa dopustili jeho 
stvorenia, a že jeho láska je silnejšia ako smrť. 

1041 Posolstvo posledného súdu vyzýva k obráteniu, kým Boh ešte dáva 
ľuďom „milostivý čas, deň spásy“ (2 Kor 6,2). Vnuká svätú bázeň pred 
Bohom. Zaväzuje k spravodlivosti Božieho kráľovstva. Ohlasuje 
„blaženú nádej“ (Tit 2,13) Pánovho návratu, „keď príde v onen deň, aby 
bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich“ (2 

Sol 1,10).  
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13   DIABOL A POKUŠENIE 
 

DOGMY (De fide): 
 Naši prví rodičia podľahli smrti a panstvu diabla.406 
 Diabol má z dôvodu Adamovho hriechu nad ľuďmi určitú nadvládu.407 

 

 

 

 
DIABOL JE OTCOM LŽI.  

(Jn 8, 44) 

 
Mk 3,22-23 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý 

Belzebubom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých 
duchov“. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako 
môže satan vyháňať satana?  

Mt 4,1  Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  
Mt 4,10  Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: »Pánovi, 

svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“  
Mt 5,37  Ale vaša reč nech je »áno - áno«, »nie - nie«. Čo je navyše, 

pochádza od Zlého.  
Mt 6,13  A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  
Mt. 25, 41 Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený 

diablovi a jeho anjelom!  
Lk. 22, 31 Hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.  
Jn 8,44  Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol 

vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. 
Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.  

Jn 12, 31  Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta 
vyhodené von. 

Jn 13, 27 A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.  
Jn 14, 30  Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. 

Nado mnou nemá nijakú moc. 
Jn 17,15  Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred 

Zlým.  
2 Kor 11,3  Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od 

úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu 
svojou ľstivosťou.  

2 Kor 11,14  A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.  
Ef 6, 11  Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.  
2 Sol 2,9-10 ... toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, 

znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do 

                                                           

406 L. Ott. Book 2, § 20. 2b. The Personal Sin of Our First Parents or Original Sin; D 788 
407 L. Ott. Book 2, § 31. The Power of the Bad Angels; D 788, D 793 
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neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k 
pravde, aby mohli byť spasení. 

2 Sol 3, 3 Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.  
1 Pet. 5, 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci 

lev a hľadá, koho by zožral. 
1 Jn 5, 18  Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, 

ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. 
1 Tim 5, 15  Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. 
2 Tim 2, 26 ... a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. 
2 Kor 2, 11   ... aby nás neoklamal satan - veď poznáme jeho zámery. 
Jak. 4, 7 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.  
Zjv 2, 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý, i rúhanie 

tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou 
satana. 

Zjv 3, 9  Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a 
nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred 
tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem.  

Zjv 12,9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo 
zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli 
zvrhnutí jeho anjeli.  

Zjv 20, 3  Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už 
nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť 
na krátky čas uvoľnený.  

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

KONCIL V BRAGE (r. 561) 
 Kto hovorí, že diabol nebol zo začiatku dobrým anjelom, stvoreným od 

Boha, a že podľa svojej prirodzenosti nebol Božím dielom, ale tvrdí, že sa 
vynoril z temnôt a že nemá nijakého pôvodcu, ale že on sám je princípom 
a podstatou zlého, ako to tvrdili Mani (cheus) a Priscillián, nech je 
exkomunikovaný. (N  289) 

 Kto verí, že niektoré stvorenia vo svete utvoril diabol a že (umenie, blesky, 
búrky, suchotu spôsobuje on vlastnou mocou, ako tvrdil Priscillián, nech je 
exkomunikovaný. (N 290) 

 

ŠTVRTÝ LATERÁNSKY KONCIL (r. 1215) 

 Diabol totiž a iní démoni boli čo do svojej prirodzenosti stvorení Bohom 
ako dobrí, ale zlými sa stali sami od seba. Človek však zhrešil na 
našepkávanie diabla. (N 295) 
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TRIDENTSKÝ KONCIL, 5. ZASADNUTIE (r. 1546). DEKRÉT O DEDIČNOM 

HRIECHU 

 Kto nevyznáva, že keď Adam, prvý človek, prestúpil v raji Božie prikázanie, 
hneď stratil svätosť a spravodlivosť, v ktorej bol ustanovený, pritiahol na 
seba urážkou tohto hriechu hnev a nemilosť Boha a tak smrť, ktorou mu 
predtým Boh pohrozil, a so smrťou väzenie pod mocou toho, ktorý potom 
„vládol nad smrťou" (Hebr 2, 14), totiž diabol, a touto „urážkou hriechu bol 
celý Adam, čo do tela a duše, zmenený na horšie, nech je exkomunikovaný. 
(N 353) 

 

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Diabol bol pôvodcom ľudského previnenia sa, teda hriechu 

a neprávosti. Jeho tiež Boh používa ako nástroj na trestanie hriešnych a 
bezbožných ľudí. Lebo všetko zlo, ktoré ľudia trpia za hriech, je určené 
Bohom; v tomto zmysle sa v Písme svätom hovorí408: „Či sa stane v meste 
nešťastie, ak ho neurobil Pán?“ a opäť409: „Ja som Pán a iného niet. Formujem 
svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie“. Zlým sa diabol 
nazýva aj preto, že hoci sme mu ničím neublížili, predsa však proti nám vedie 
ustavičný boj a prenasleduje nás vražednou nenávisťou. Ale hoci nám 
nemôže škodiť, keď sme ozbrojení vierou a chránení nevinnosťou, predsa 
nás neprestáva pokúšať vonkajším zlom a všetkými ostatnými spôsobmi 
trápenia. Preto v modlitbe Otčenáš prosíme Boha, aby nás ráčil oslobodiť od 
zlého.  
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
To, že zlí duchovia majú vodcu, vyplýva z Kristových slov, ktoré v súdny deň 
povie zlým:  
 Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený 

diablovi a jeho anjelom! Mt. 25, 41) 
Kto zapiera jestvovanie zlých duchov, ten protirečí kresťanskej viere, ba 
neverí jasným Kristovým slovám. Diabol sa napr. pokúsil zviesť k zlému 
Krista; naozaj zviedol aj prvých rodičov v raji a Judáša.  
 A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. (Jn 13, 27)  

Diabol s Božím dopustením môže škodiť i na časných statkoch; Jóbovi škodil 
na majetku i na tele. Najviac sa diabol usiluje zahubiť Cirkev, ako to vidíme z 
Kristových slov.  
 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a 

pekelné brány ju nepremôžu. (Mt. 16, 18) 
Preto hľadá skazu jej hlavy a jej sluhov. Kristus povedal apoštolom:  

                                                           

408 Amos 3. 6.   
409 Iza. 45. 6, 7. 
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 Hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.  (Lk. 22, 31)  
To je preto, že práve sluhovia Cirkvi kazia diablovo kráľovstvo na zemi. Satan 
vie i to, že so svojimi anjelmi bude raz súdený Kristovými sluhami.  
 Neviete, že budeme súdiť anjelov? (1. Kor. 6, 3) 

Zlý duch je podobný ručiacemu levovi, ktorý obchádza hľadajúc, koho by 
pohltil.  
 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a 

hľadá, koho by zožral. (1. Pet. 5, 8) 
Avšak zlý duch nemôže skutočne škodiť tomu, kto zachováva Božie príkazy 
a hrešiť nechce. 
 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. (Jak. 4, 7) 

Kristus skrátka odbavil diabla, keď mu povedal: 
 Odíď, satan.  (Mt. 4, 10) 

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

394 Písmo dosvedčuje neblahý vplyv toho, ktorého Ježiš nazýva „vrahom od 
počiatku“ (Jn 8,44), a ktorý sa dokonca pokúšal odvrátiť Ježiša od 
poslania, ktoré mu zveril Otec. „Syn Boží sa preto zjavil, aby zmaril 
diablove skutky“ (1 Jn 3,8). Z týchto skutkov najťažším na následky bolo 
klamné zvedenie, ktorým naviedol človeka k neposlušnosti voči Bohu. 

395 Satanova moc nie je však nekonečná. Je iba stvorením, mocným preto, 
lebo je čistý duch, ale vždy len stvorením: nemôže prekaziť budovanie 
Božieho Kráľovstva. I keď Satan pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu a 
jeho Kráľovstvu v Ježišovi Kristovi, a aj keď jeho pôsobenie zapríčiňuje 
veľké škody - duchovnej a nepriamo aj fyzickej povahy - pre každého 
človeka a pre spoločnosť, toto pôsobenie pripúšťa Božia prozreteľnosť, 
ktorá mocne a láskavo riadi dejiny človeka a sveta. Božie pripustenie 
diabolskej činnosti je veľké tajomstvo, ale „vieme, že tým, čo milujú 
Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) 
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13.1  POKUŠENIE 
 

DOGMA (De fide): 
 Diabol má z dôvodu Adamovho hriechu nad ľuďmi určitú nadvládu.410 

 

 

 

 

 

POTOM DUCH VYVIEDOL JEŽIŠA NA PÚŠŤ,  

ABY HO DIABOL POKÚŠAL. 
(Mt 4,1) 

  

KATECHIZMUS  

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
So zlým úmyslom bývajú pokúšaní ľudia, keď sú popudzovaní 

k hriechu alebo skaze a toto je vlastnou úlohou diabla. Lebo on pokúša ľudí 
s tým úmyslom, aby ich oklamal a priviedol k pádu. Preto sa v Písme svätom 
nazýva411 „pokušiteľ“. Raz nás ostňami pokušenia bodá zvnútra a berie si  
na pomoc naše vášne a náklonnosti duše. Inokedy nás vo vnútri zmieta tým, 
že využíva vonkajšie veci ako bohatstvo, aby sme spyšneli alebo neresti, aby 
sme zmalomyseľneli. Niekedy má za svojich vyslancov a pomocníkov 
skazených ľudí, zvlášť heretikov, ktorí412 „sediac na stolici morovej nákazy“  
rozsievajú smrtonosné semeno zlého učenia, aby tých ľudí, ktorí nepoznajú 
rozdiel medzi cnosťou a neprávosťou a sú náchylní ku zlu, aby ich zneistili 
a priviedli k pádu.    
 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  

Pokušenie je účinkovanie zlého ducha na nás, aby nás zviedol ku 
hriechu; zlý duch v nás budí žiadostivosť tela, žiadostivosť očí alebo pýchu. 
Mysli na pokúšanie Evy v raji, na trojnásobne pokúšanie Spasiteľa na púšti a 
na hore. Všetci svätí mávali silné pokušenia: sv. Hugo, biskup grenobelský 
(†1132), bol po dlhý čas trápený bohorúhavými myšlienkami; sv. František 
Saleský, biskup ženevský (†1622) myšlienkou, že je Bohom zatratený; sv. 
Benedikt nečistými myšlienkami, tak že sa váľal v žihľave a tŕňoch (†543); 
sv. František Assiský (†1226) mával podobné pokušenie a hádzal sa do 
snehu.  

Boh nepokúša nikoho (Jak. 1, 13), on iba dopúšťa pokušenie. „Je to diabol, 
ktorý na tebe poľuje, kedykoľvek si pokúšaný“. (Orig.) Máme bojovať proti 
zloduchom nebeských sfér. (Ef. 6, 12) „Boj so zlým duchom nie je tak ľahký; 
lebo sa vedie potajomky a k tomu ešte so silnejším protívníkom, ktorý 
nepozná nijakú únavu, ani hanbu a keď je premožený, len tým vzdorovitejšie 
sa vráti“. (Sv. Kassiod.)  

                                                           

410 L. Ott. Book 2, § 31. The Power of the Bad Angels; D 788, D 793 
411 Mt. 4. 3. 
412 Žalm 1. 1. V novom preklade Písma sv. je „vysedáva v kruhu rúhačov“. 
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Diabol vedie vojnu proti človekovi šesťtisíc rokov; dlhým cvikom sa 
naučil už všetkým fígľom. (Sv. Cypr.)  

Zlý duch v nás budí telesnú žiadostivosť, žiadosť očí alebo pýchu. (1. Jn 

2, 16) Aj trojnásobné pokúšanie Krista bolo pokúšaním k telesnej 
žiadostivosti, k žiadostivosti očí a pýche. Zlý duch pravidelne využíva naše 
slabosti, t.j. našu prítulnosť k pozemským veciam. Diabol si počína veľmi 
ľstivo. Berie na seba i podobu dobrého anjela. 
 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď 

sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. (2. Kor. 11, 
14-15), 

t.j. zaslepí človeka i pod podobou pravdy a nábožnosti, tak ako 
prenasledovateľa kresťanov Šavla. „Z jeho ľsti možno usudzovať na jeho 
slabosť; lebo keby mal dosť síl, nepoužíval by túto lesť“. (Sv. Efr.)   

Pokušenie samo o sebe ešte nie je hriech, ale hriechom je privolenie k 
pokušeniu. Nemáme sa teda báť, ani znepokojovať, keď prichádzajú 
dráždenia k hriechu, ale dôverovať v Božiu podporu. Spasiteľ prisľúbil: „Ak 
vytrváte, zachováte si život.“  (Lk. 21, 19)  Boh dopúšťa pokušenia pre spásu 
našej duše; poskytuje nám totiž príležitosť k zásluhám. Ako učiteľ v škole 
skúša žiaka, tak robí i najláskavejší Boh: skrze pokušenie nás necháva prísť 
do ťažkého rozpoloženia a tak nám poskytuje príležitosť, aby sme dokázali 
vernosť voči nemu a nadobudli si nárok na odplatu. Dobrotivý Boh má teda 
na zreteli len naše blaho. Na druhej strane pokušiteľ - zlý duch, sa usiluje 
zahubiť nás. Pokušenia sú znakom božskej priazne. Preto archanjel Rafael 
hovoril k Tobiašovi: „Lebo si bol príjemný Bohu, bolo potrebné, aby ťa 
skúsilo pokušenie.“ (Tob. 12, 13) Preto mávajú bohabojní ľudia vždy najviac 
pokušení. Diabol nepokúša toho, koho už má, ale skôr toho, čo mu chce ujsť 
alebo mu škodí. Ani psi nebrešú na domácich ľudí, ale obyčajne len na 
cudzích. (Sv. Fr. S.) Morskí lúpežníci nenapadajú prázdne lode, ale len také, čo 
sa s bohatým nákladom chcú vrátiť do prístavu. (Sv. Zl.) Boh na každého 
človeka dopúšťa pokušenia; avšak nikdy nedáva pokúšať nás nad sily naše. 
Pokušenia musia prísť na každého človeka. „Tí, čo sa o kráľovstvo nebeské 
uchádzajú, musia mať pokušenia.“ (Sv. Pet. Dam.) Nik nemôže byť korunovaný, 
ak nezvíťazil; nik nemôže zvíťaziť bez boja; nik nemôže bojovať bez 
nepriateľa. Preto musia prísť pokušenia (Sv. Aug.). Preto Boh podrobil skúške 
anjelov a neskôr aj prvých ľudí. Ani po zhrešení prvých rodičov nenecháva 
ľudí bez skúšky; pomysli na Jóba, na Tobiaša. „Bojovanie je život človeka na 
zemi.“ (Jób 7, 1) Kresťanstvo je zápas. (1. Kor. 9, 25) Avšak Boh nikdy nedáva 
pokúšať nás nad sily naše. (1. Kor. 10, 13) Ani hrnčiar nenecháva pridlho v peci 
vyrobené nádoby, aby nepopraskali. (Sv. Efrem) To, že diabol len natoľko smie 
pokúšať, nakoľko mu to Boh dovolí, vysvitá z Jóbovho života. (Jób 1, 12)  
 A hoci Boh dopustí ťažké pokušenia, dá i dostatočné milosti, aby sme ich 

mohli vydržať. (2. Kor. 12, 9)    
Čím silnejšie pokušenie, tým väčšia milosť, čím väčšie nebezpečenstvo, tým 
väčšia pomoc Božia. Proti pokušeniam sa máme ozbrojiť usilovnou prácou, 
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ustavičným myslením na Boha a horlivým cvičením sa v sebaovládaní. Keď 
sme pokúšaní, máme sa hneď utiekať k modlitbe alebo pamätať na svoje 
posledné veci a na zlé následky hriechu. Kto sa v pokušení nemodlí, podobá 
sa vojvodcovi, ktorý, hoci je obkľúčený nepriateľom, predsa nežiada od 
svojho kráľa pomoc. (Sv. Alf.) Adam padol do hriechu, lebo, keď bol pokúšaný, 
nevolal k Bohu o pomoc. (Sv. Tom. Akv.) Môžeme sa pomodliť Zdravas alebo 
aspoň nábožne vysloviť mená „Ježiš“, „Mária“. „Veď tieto mená majú 
vnútornú silu proti diablovi a sú hrozné pre peklo.“ (Sv. Zl.) Diabli padajú od 
strachu pred menom Mária, ako človek, keď pri ňom udrie blesk. (Tom. Kemp.) 

Ako sa vosk roztopí pri ohni, tak diabli stratia svoju moc, keď zbožne 
vzývame meno Mária. (Sv. Bonav.)   

Modlitba je zbraň k odrazeniu diabolských útokov. (Sv. Zl.) Modlitba je 
mocnejšia ako všetci diabli, a síce preto, že skrze ňu získame Božiu pomoc. 
Božej moci nemôže nič odolať. (Sv. Bern.) Modlitba má práve opačný účinok 
ako pokušenie; osvecuje rozum a posilňuje vôľu. Aj znak sv. kríža a svätená 
voda majú veľkú  moc proti zlému duchu. Proti pokušiteľovi sa môžeme hájiť 
ako Kristus i slovom Božím. (Ef. 6, 17) Sv. Peter hovorí:  
 Vzoprite sa mu, pevní vo viere. (1 Pet. 5, 9)  

Diabol je slabý ako mravec voči tým, čo odporujú, silný ako lev, voči tým, čo 
s ním súhlasia. (Sv. Greg. Vel.)  
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

394 Písmo dosvedčuje neblahý vplyv toho, ktorého Ježiš nazýva „vrahom 
od počiatku“ (Jn 8,44), a ktorý sa dokonca pokúšal odvrátiť Ježiša od 
poslania, ktoré mu zveril Otec. „Syn Boží sa preto zjavil, aby zmaril 
diablove skutky“ (1 Jn 3,8).  

1707 „Človek však, pokúšaný Zlým, už na začiatku dejín  zneužil svoju 
slobodu.“ Podľahol pokušeniu a spáchal zlo. Uchováva si síce túžbu po 
dobre, ale jeho prirodzenosť je ranená dedičným hriechom. Stal sa 
náchylný k zlu a omylom: A tak je človek v sebe rozdelený. Celý 
individuálny a kolektívny život človeka sa preto javí ako dramatický 
zápas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou.  
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13.2   ODPAD OD VIERY – ANTIKRIST 
 
 

 

 

 

SVÄTÉ PÍSMO 

 
 
1 Tim 4,1  Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú 

od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia 
démonov. 

2 Tim 4,3-4    Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si 
učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch 
od pravdy a obrátia sa k bájkam. 

2 Sol 2, 3  Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým 
nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn 
zatratenia. 

Mt 24, 9-13 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy 
vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a 
budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných 
prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v 
mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený. 

2. Pet. 2, 1-4  V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní 
učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, 
ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí 
budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať 
cestu pravdy. Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať 
falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich 
záhuba nedrieme. Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale 
zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do 
súdu. 

Mt 24, 5  Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som 
Mesiáš.« A mnohých zvedú. 

1 Jn 2, 22  Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je 
antikrist, kto popiera Otca i Syna. 

Zj. 13,3 Celá zem obdivovala šelmu.   
Lk 12, 32  Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám 

kráľovstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

258 DIABOL A POKUŠENIE 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Deň posledného súdu je nám neznámy; no známe sú nám isté znaky, ktoré 
tento deň budú predchádzať. Kristus hovorí:  
 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám 

Otec. (Mat. 24, 36)  
Avšak Kristus nám napriek tomu zjavil niektoré znaky posledného súdu,  
a síce vtedy, keď hovoril s učeníkmi na hore Olivovej o zbúraní Jeruzalema. 
(Mat. 24, 3 a d.) Kristus preto zjavil tieto znaky, aby nábožní kresťania na konci 
dní vytrvali a nebáli sa. Tieto znaky sú nasledujúce:  

1. Evanjelium už bude hlásané na celom svete. (Mat. 24, 14) Dnes sú ešte dve 
tretiny celého ľudstva pohanské. 

2. Najviac ľudí bude bez viery (Luk. 18, 8; 2. Sol. 2, 3) a pohrúžených do 
pozemských vecí. (Luk. 17, 26 a d.) Ľudia budú, ako za dní Noemových. (Mat. 
24. 38) 

3. Vystúpi antikrist. 
 
Antikrist je človek, ktorý sa bude vydávať za Krista a činiť zdanlivé 

zázraky pomocou diabla. (2. Sol. 2, 9) Bude nebezpečný zvlášť svojim 
prenasledovaním a zvádzaním. (Zj. 20, 3-9) Antikrist si vyvolí za svoju krajinu 
pravdepodobne Jeruzalem a tie miesta, kde Kristus žil. Kristus pri svojom 
príchode zničí antikrista. (2. Sol. 2, 8) Antikrist má po stáročia svojich 
predchodcov a predobrazy. (1. Ján 2, 18) ≪Lebo tajomstvo neprávosti už 
pôsobí.≫ (2. Sol. 2, 7)   

  



 

 

259 

 

14 HRIECH 
 

DOGMY (De fide): 
 Naši prví rodičia stratili hriechom milosť posväcujúcu a uvrhli na seba Boží 

hnev.413  
 Ospravedlnená osoba nie je schopná sa po celý svoj život vyhýbať všetkým 

hriechom, aj všedným, bez zvláštneho privilégia milosti Božej.414  
 Sviatostné vyznanie hriechov je nariadené Bohom a je nevyhnutné ku 

spáse.415  
 Hlavným účinkom sviatosti pokánia je uzmierenie hriešnika s Bohom.416 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Dedičný hriech spočíva v pozbavení milosti, ktorú zapríčinil slobodný 
hriešny skutok, ktorý spáchal prvý človek. (Sent. communis.) 

 

 

 

 

 

„AKO PRED JEDOVATÝM HADOM, TAK UTEKAJ PRED 

HRIECHOM, LEBO AK SA K NEMU PRIBLÍŽIŠ, PRIVINIE 

ŤA K SEBE.“ (Sir 21, 2.) 

 

A KEĎ JE HRIECH DOKONANÝ, SPLODÍ SMRŤ.  
(Jak. 1, 15) 

 

Mt 6, 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 
Mt 3, 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 
Mt 12,31; Mk 3,29 Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie 

proti Duchu sa neodpustí. 
Jn 8,34 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, 

je otrok. 
Jn 20, 23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, 

budú zadržané.“ 
1 Jn 1, 8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás 

pravda.  
 
 
 

                                                           

413 L. Ott. Book 2, § 20. 2a. The Personal Sin of Our First Parents or Original Sin; Gn. 3, 10. 23 
414 L. Ott. Book 4, Part 1, §8. 5. The Necessity of Grace for the Acts of the Supernatural Order; D 833, 
D 804 
415 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 12. The Divine Institution of Confession and the Necessity of Confession 

for Salvation; D 916, D 587, D 670, D 724; 1 Jn 1, 9; Jak 5, 16; Sk 19, 18 
416 L. Ott. Book 4, Part 3, IV. § 16. The Effects of the Sacrament of Penance; D 896 
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DOGMATICKÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI 

TRIDENTSKÝ KONCIL, 5. ZASADNUTIE (r. 1546). O DEDIČNOM HRIECHU 
 Kto nevyznáva, že keď Adam, prvý človek, prestúpil v raji Božie prikázanie, 

hneď stratil svätosť a spravodlivosť, v ktorej bol ustanovený, pritiahol na 
seba urážkou tohto hriechu hnev a nemilosť Boha a tak smrť, ktorou mu 
predtým Boh pohrozil, a so smrťou väzenie pod mocou toho, ktorý potom 
„vládol nad smrťou“ (Hebr 2, 14), totiž diabol, a touto „urážkou hriechu bol 
celý Adam, čo do tela a duše, zmenený na horšie", nech je 
exkomunikovaný.(N 353) 

 Kto tvrdí, že Adamov hriech škodil iba jemu samému, nie však jeho 
potomstvu , a že od Boha prijatú svätosť a spravodlivosť, ktorú stratil, 
stratil iba pre seba, a nie aj pre nás; alebo že poškvrnený hriechom 
neposlušnosti preniesol iba „smrť" a „telesné tresty na celé ľudské 
pokolenie, a nie aj hriech, ktorý je smrťou duše", nech je exkomunikovaný, 
lebo protirečí Apoštolovi, ktorý hovorí: „skrze jedného človeka vstúpil do 
tohto sveta hriech a skrze hriech smrť; tak aj smrť prešla na všetkých 
ľudí, lebo (v ňom ) všetci zhrešili". (Rim 5,12) (N 354) 

 Kto tvrdí, že tento Adamov hriech, ktorý je svojím pôvodom jeden a 
prenášaný rodom, a nie napodobňovaním, ktorý je prítomný vo všetkých a 
je vlastný každému, môže byť odstránený skôr silami ľudskej 
prirodzenosti alebo iným prostriedkom, než zásluhou jedného 
sprostredkovateľa , nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojej krvi 
zmieril s Bohom, „stal sa pre nás ...spravodlivosťou, posvätením a 
vykúpením" (1 Kor 1, 30); alebo kto popiera, že práve táto zásluha Ježiša 
Krista je aplikovaná sviatosťou krstu, ktorý sa správne udeľuje vo forme 
Cirkvi, dospelým práve tak ako aj deťom, nech je exkomunikovaný, lebo 
„niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
spasení" (Sk 4,12). A preto zaznelo  toto slovo: „Hľa, Boží Baránok, ktorý 
sníma hriech sveta" (Jn 1,29), a iné: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, 
Krista ste si obliekli" (Gal 3, 27). (N 355) 

 Kto popiera, že novonarodené deti treba pokrstiť, aj keď sa narodili z 
pokrstených rodičov, alebo kto hovorí, že sú síce krstené na odpustenie 
hriechov, ale že z Adama nepriťahujú na seba nič z dedičného hriechu, čo 
by bolo treba na dosiahnutie večného života očistiť v kúpeli 
znovuzrodenia, z čoho vyplýva, že u nich forma krstu „na odpustenie 
hriechov" sa nechápe v pravom, ale v nesprávnom zmysle, nech je 
exkomunikovaný, lebo to, čo povedal Apoštol: „Skrze jedného človeka 
vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na 
všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili" (Rim 5,12), sa nemá chápať inak, než ako 
to chápala katolícka Cirkev, ktorá je rozšírená všade. Podľa tohto pravidla 
viery sú totiž z tradície apoštolov aj deti, ktoré samy ešte nemohli spáchať 
nijaký hriech, opravdivo krstené na odpustenie hriechov, aby bolo u nich 
znovuzrodením (regeneratione) očistené to, čo pritiahli na seba 
splodením (generatione) (Synoda v Kartágu roku 418, 2. kánon), lebo „ak sa 
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niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva" 
(Jn 3, 5). (N 356) 

 Kto popiera, že sa v krste udelenom milosťou nášho Pána Ježiša Krista 
odpúšťa vina dedičného hriechu, alebo aj tvrdí, že sa neodpúšťa všetko, čo 
tvorí pravú a vlastnú podstatu hriechu, ale hovorí, že sa to iba zvrchu 
zoškrabe, alebo sa to nepripočítava, nech je exkomunikovaný, lebo u 
znovuzrodených Boh nemá v nenávisti nič, lebo „už niet odsúdenia pre 
tých" (Rim 8, 1), ktorí boli skutočne „krstom ...(s Kristom) pochovaní v 
smrť" (Rim 6,4), ktorí nežijú podľa tela (Rim 8,1), ale vyzliekli si starého 
človeka a obliekli nového, ktorý je stvorený podľa Boha (porov. Ef 4,22; Kol 

3,9 n), stali sa bezchybnými, nepoškvrnenými, čistými, nevinnými, a tak 
pred Bohom milovanými synmi, dedičmi Božími, spoludedičmi 
Kristovými (Rim 8,17), takže ich už vôbec nič nezdržiava od vstupu do neba. 
Že však v pokrstených ostáva žiadostivosť a či „zápalná látka", to tento 
posvätný koncil vyznáva a vie. Keďže žiadostivosť bola ponechaná na boj, 
nemôže škodiť tým, čo nesúhlasia, ale mužne pomocou milosti Ježiša 
Krista odporujú. Ba kto zápasí podľa pravidiel, bude ovenčený (2 Tim 2, 5). 
Keď Apoštol túto žiadostivosť niekedy volá „hriechom" (porov. Rim 6, 12 n; 

7,7.14-20), tak posvätný koncil vyhlasuje, že katolícka Cirkev jej 
pomenovanie ako hriech nikdy nechápala tak, ako keby u 
znovuzrodených bola skutočným a vlastným hriechom, ale že pochádza z 
hriechu a na hriech je náklonná. Kto zmýšľa opačne, nech je 
exkomunikovaný.(N 357) 

 Predsa však ten istý posvätný koncil vyhlasuje, že nie je jeho zámerom, aby 
do tohto dekrétu, v ktorom sa hovorí o dedičnom hriechu, bola zahrnutá 
blahoslavená a nepoškvrnená Panna Mária, Bohorodička, ale aby sa 
zachovávali ustanovenia bl. pamäti pápeža Sixta IV. pod trestami, ktoré 
obsahujú tieto ustanovenia a ktoré koncil obnovuje. (N 358) 

 

KATECHIZMUS 

TRIDENTSKÝ KATECHIZMUS (z roku 1566) 
Hriechom sa odovzdávame do najťažšieho otroctva diablovho. Nie je 

možné ani opísať ako kruto diabol vládne nad dušami tých, ktorí odvrhnúc 
sladké jarmo Pána a pretrhnúc najlahodnejší zväzok lásky, ktorým sa náš 
duch pripúta k Bohu Otcu, upadnú do rúk najhoršieho nepriateľa. A keď už 
nás nepohnú prerušené zväzky lásky, nech nás aspoň pohnú nešťastia 
a ťažkosti, do ktorých skrze hriech upadáme. Poškvrňuje sa svätosť duše, 
o ktorej vieme, že je zasnúbená Kristovi, zneucťuje sa chrám Boží, ktorý 
zohavuje ten, o kom Apoštol hovorí417: „Kto by teda Boží chrám zničil, toho 
Boh zničí“. Nespočetné je to zlo, ktoré hriech uvrhuje na človeka, je to takmer 

                                                           

417 1. Kor. 3. 17. 
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neopísateľné nešťastie, o ktorom Dávid povedal 418 : „Pre tvoj hnev niet  
na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti“.  
 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Na zemi niet človeka bez hriechu; preto každý potrebuje odpustenie 
hriechov.  
 Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba. (1. Jn 1, 8)  
 Lebo sedemkrát (t.j. často) padá spravodlivý. (Prísl. 24, 16)  

Boh nám dáva často upadať do všedných hriechov, aby nás zachoval v 
pokore. (Sv. Fr. S.) Keďže denne hrešíme, musíme sa i každý deň modliť v 
Otčenáši za odpustenie hriechov. (Sv. Zl.) Bez zvláštnej výsady Božej, akú mala 
Matka Božia, nemôže byť nikto po celý život bez všedných hriechov (Sn. Tr. 6, 
23). 
Hriech pácha ten, kto Boží príkaz vedome a dobrovoľne prestupuje. 
 Zákon totiž vyvoláva hnev; ale kde niet Zákona, niet ani priestupku. (Rim 

4, 15) 
Hriechom človek stráca milosť posväcujúcu. Človeka, ktorý upadol do 
smrteľného hriechu, skutočne opustí Duch Sv. Hriechom človek stratí 
nadprirodzenú krásu duše, stane sa podobným diablovi a nešťastným už na 
zemi. 
 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. (1 Jn 3, 8) 
 Podliakove plány sa príkria Pánovi. (Prís. 15, 26) 
 Nič nečistého nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zjav. 21, 27) 
 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich 

zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, 
zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, 
zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú 
pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, 
vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom 
ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami 
robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 1, 32) 

Niektoré hriechy sú tak veľké, že nás celkom odlučujú od Boha a celkom 
pozbavujú jeho priateľstva; nazývajú sa ťažkými alebo smrteľnými hriechmi. 
 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte 

sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani 
súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani 
lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. (1 Kor 6, 9-10) 

 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, 
čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 
závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, 
ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie 
kráľovstvo. (Gal 5, 19-21) 

                                                           

418 Žalm 37. (38.) 4. 
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 Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, 
koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre 
spravodlivosť?  (Rim 6, 16) 

 Hriešnici sú mŕtvi, hoci žijú a spravodliví žijú, hoci umreli. (Sv. Zl.)  
 Oplakávaš telo, ktoré duša opustila, ale neoplakávaš dušu, od ktorej sa 

Boh utiahol. (Sv. Aug.)  
Pohoršenie je hriech proti láske k blížnemu.  
Ešte väčší hriech pácha ten, kto ničí duchovný život svojho blížneho, či už 
zvádzaním alebo pohoršením. Zvodca je i ten, kto iných zdržuje od dobrého, 
napr. od kňazského stavu, od vykonania šľachetného skutku. Najobyčajnejšie 
sú zvádzania k neporiadnemu životu a k odboju (vzbure). Pohoršenie je reč, 
skutok alebo pominutie (opustenie) ktorými sa iný môže právom uraziť a 
upadnúť do hriechu. Pohoršenie samé o sebe je ťažký hriech a vyplýva to už 
z toho, že Spasiteľ hovorí o tom, čo dáva pohoršenie:  
 Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo 

mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili 
ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia 
prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!  (Mt 18, 6-7) 

 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky 
pohoršenia a tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. (Mt 
13, 41-42) 

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

386 Hriech je prítomný v dejinách človeka: bolo by márne pokúšať sa to 
nevidieť, alebo dávať tejto temnej skutočnosti nejaké iné mená.  

Prvý hriech človeka 
397 Človek, pokúšaný diablom, nechal vo svojom srdci umrieť dôveru voči 

svojmu Stvoriteľovi a zneužijúc svoju slobodu, neposlúchol Božie 
prikázanie. V tomto spočíval prvý hriech človeka. Odvtedy je každý 
hriech neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu. 

398 Týmto hriechom človek uprednostnil sám seba pred Bohom a tak aj 
opovrhol Bohom: zvolil sám seba proti Bohu, proti požiadavkám 
svojho postavenia ako stvorenia a tým aj proti svojmu vlastnému 
dobru. „Človek, stvorený v stave svätosti, bol určený na to, aby bol 
úplne „zbožštený“ Bohom v sláve. Diabolským zvodom „ chcel byť ako 
Boh „ ale „bez Boha, pred Bohom a nie podľa Boha“. 

1868 Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy 
spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme, a to: 

 keď na nich máme priamu a dobrovoľnú účasť, 
 keď ich nariaďujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme, 
 keď ich neoznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to 

urobiť, 
 keď chránime tých, čo páchajú zlo.  
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14.1   VRAŽDA 
 
 

 

„NEZABIJEŠ!“ (Ex 20,13) 

 

„POČULI STE, ŽE OTCOM BOLO POVEDANÉ: 'NEZABIJEŠ!' 

KTO BY TEDA ZABIL, PÔJDE PRED SÚD. (Mt 5, 21) 

 
  

KATECHIZMUS  

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Pri udeľovaní všetkých sviatostí sa na našom tele konajú veľmi významné 
obrady. Cirkev nám tým chce vnuknúť veľkú úctu voči telu a dať na 
vyrozumenie, že naše telo má veľkú  hodnosť a cenu. Zdravie a život tela má 
veľkú cenu pre život duše a pre večnú spásu. Lebo naše telo je Bohom 
stvorený príbytok nesmrteľnej duše; od stavu tohto príbytku závisí často i 
stav duše. 
Keď Boh stvoril z mŕtvej zeme ľudské telo, toto bolo ešte neobývaným 
domom; avšak tento dom mal byť obývaný a preto Boh stvoril dušu a urobil 
ju obyvateľkou tela. (Galura) Sv. Peter nazval svoje telo stánkom, ktorý musí 
skoro opustiť. (2. Pet. 1, 14)  
Naše telo patrí Bohu nie iba preto, že ho Boh stvoril, ale i preto, že ho Kristus 
vykúpil za veľkú cenu. (1. Kor. 6, 20) Preto sme povinní postarať sa o 
zachovanie svojho zdravia a života; skrze čistotnosť, miernosť, poriadok, 
pracovitosť a užívanie liekov v prípade choroby. 
Kto hubí svoj vlastný život, obyčajne si priťahuje ťažké telesné trápenia a k 
tomu i trest Boží. Kto ničí cudzí život, toho mučí strašná úzkosť svedomia; 
obyčajne zomiera násilnou smrťou a i po smrti bude trestaný Bohom. 
Kain po zavraždení svojho brata Ábela nenachádzal pokoj na celej zemi. (1. 

Mojž. 4, 16) Podobne sa vodí aj iným zločincom, ktorí sa prehrešujú proti životu 
svojich blížnych. Kto prelieva ľudskú krv, toho krv bude tiež preliata. (1. Mojž. 

9, 6) Kristus povedal Petrovi:  
 Tí, čo berú meč, mečom zahynú. (Mt. 26, 52)    

Boh odmieňa rovnako rovným. Aman, minister perzského kráľa Assuera, 
vydal rozkaz, aby všetci židia v perzskej ríši boli usmrtení v jeden deň; on 
sám zomrel potom na šibenici na rozkaz svojho vlastného kráľa. (Est. 3, 5—7) 

Kráľ Saul, ktorý tak často číhal na Dávidov život a bez viny dal popraviť i 
najvyššieho kňaza s 80 kňazmi, zomrel samovraždou. (1. Kráľ. 22—31) Židia v 
Egypte museli na príkaz kráľa hodiť do Nílu všetkých svojich chlapčekov; 
kráľ sa potom podivným spôsobom utopil v červenom mori s celým 
egyptským vojskom. (2. Mojž. 14) Ako ťažko sa pomstila nevinná Kristova smrť 
na Judášovi a Pilátovi (obaja umreli samovraždou) i celom židovskom národe 
r. 70 po Kr., kde milión zahynulo Židov.  
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Vrahovia nedosiahnu Božie kráľovstvo (Gal. 5, 21); budú mať podiel v jazere, 
ktoré horí ohňom a sírou. (Zj. 21, 8)  
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

2258 “Ľudský život je posvätný, pretože už od svojho začiatku zahrňuje 
pôsobenie Stvoriteľa a navždy zostáva vo zvláštnom vzťahu k 
Stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu. Len Boh je Pánom života od jeho 
počiatku až do jeho konca: nikto za žiadnych okolností si nemôže 
nárokovať právo priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť“. 

I. Úcta k ľudskému životu 
2259 Sväté písmo v rozprávaní o tom, ako Kain zabil svojho brata Ábela 

zjavuje, že už od počiatkov ľudských dejín má človek v sebe hnev a 
žiadostivosť ako následky prvotného hriechu. Človek sa stal 
nepriateľom svojho blížneho. Boh sám vyjadruje ohavnosť tejto 
bratovraždy: „Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo 
zeme ku mne. Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila 
krv tvojho brata z tvojich rúk“ (Gn 4,10-11). 

2260 Zmluva medzi Bohom a ľudstvom je popretkávaná odvolávaním sa na 
Boží dar ľudského života a na vražednú násilnosť človeka: „Krv vašich 
duší budem vyhľadávať ...Kto preleje ľudskú krv, človeka nech preleje 
jeho krv, lebo na obraz Boží som stvoril človeka“ (Gn 9,5-6). Starý zákon 
vždy považoval krv za posvätný znak života. Toto učenie je potrebné v 
každej dobe. 

2261 Sväté písmo spresňuje, čo zakazuje piate prikázanie: „Nevinného a 
spravodlivého nezabiješ“ (Ex 23, 7). Úmyselná vražda nevinného je 
ťažkým previnením proti dôstojnosti 1756 ľudskej bytosti, proti 
„zlatému pravidlu“ a svätosti Stvoriteľa. Zákon, ktorý zakazuje túto 
vraždu, má všeobecnú platnosť: zaväzuje všetkých a každého vždy a 
všade. 

2262 V reči na vrchu Pán pripomína prikázanie: „Nezabiješ!“ (Mt 5,21) a 
pripája k nemu zákaz hnevu, nenávisti a pomsty. Ba ešte viac: Kristus 
žiada od svojho učeníka, aby nastavil aj druhé líce a miloval svojich 
nepriateľov. On sám sa nebránil a Petrovi povedal, aby ponechal meč v 
pošve.  

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

DELIKTY PROTI ŹIVOTU A SLOBODE ČLOVEKA 

Kán. 1397 Kto vraždí človeka alebo násilím či podvodne unáša, alebo 
zadržiava človeka, alebo ho mrzačí, či ťažko zraňuje, má byť podľa 
závažnosti deliktu potrestaný odňatiami a zákazmi, o ktorých sa 
hovorí v kán. 1336; avšak za vraždu osôb, o ktorých sa hovorí v 
kán. 1370, trestá sa trestami, ktoré sú tam stanovené.  
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14.2 OPRÁVNENÁ OBRANA 
 

KATECHIZMUS 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907)  
Ale je dovolené poraniť, ba i zabiť blížneho, ak sme ním násilne ohrozovaní 
na živote alebo na majetku nevyhnutne potrebnom k životu a pritom si inak 
nemôžeme pomôcť. Toto je takzvané právo nutnej obrany. 
Nutná obrana nie je nič zlé, lebo má za účel nie smrť druhého, ale iba 
zachovanie svojho života; a skutok dostáva mravnú hodnotu od svojho účelu, 
a nie od toho, čo nie je jeho účelom. (Sv. Tom. Akv.) Avšak brániť sa je nám 
dovolené, ale nijako nie pomstiť sa. Ak teda môžeme utiecť, máme zutekať. 
Ak postačuje poranenie protivníka, nemáme ho zabiť. Okolnosť, že ten, čo 
nás napadol (útočník), je opitý alebo šialený, nepadá na váhu; lebo i vtedy sa 
môžeme brániť. Najviac oprávnená je žena použiť práva nutnej obrany voči 
tomu, kto nespravodlivo napadá jej osobu. (Sv. Antonín) Taktiež je dovolené 
nám z lásky k blížnemu brániť život druhého; tak robil Mojžiš: bránil život 
jedného Žida proti Egypťanovi a zabil ho. (2. Mojž. 2) Nespravodlivého 
napádateľa svojho majetku by sme smeli zabiť len vtedy, keď napadnutý 
majetok je nevyhnutne potrebný k nášmu životu; lebo veď v tomto prípade 
bránime vlastne svoj život. Či je dovolené zabiť i zbojníka, čo nám berie len 
kabát? Nie. (Innoc. XI.) Avšak nik nesmie použiť právo nutnej obrany, ak je iba 
na cti skrivodlivo napadnutý. (Innoc. XI.)   
Aj vrchnosť je oprávnená trestať zločincov smrťou; a vojaci smú vo vojne 
poraniť alebo zabiť nepriateľov.   
Vrchnosť, nakoľko je námestníčka Božia, má i právo trestať mečom 
zločincov. Preto sv. Pavol vraví, že vrchnosť nie nadarmo nosí meč, ale aby sa 
pomstila na tom, ktorý činí zle. (Rim. 13, 4) Vážnosť vrchnosti je vážnosť Božia; 
keď vrchnosť zabíja, nezabíja ona, ale Boh, ako sa údery mečom 
neprivlastňujú meču, ale ruke, ktorá drží meč. (Sv. Aug.) Avšak vrchnosť 
nesmie svojvoľne pokračovať; trest smrti smie prisúdiť len vtedy, keď je 
potrebný k zachovaniu spoločnosti. Veď trest smrti (a či poprava) je iba 
sebaobranou alebo nutnou obranou spoločnosti.  
 Ľudská spoločnosť je teleso, ktorého údy sú jednotliví ľudia. Ako jeden 

úd tela smie byť odrezaný, aby sa celé telo zachránilo, tak i zločinci smú 
byť trestaní smrťou, aby sa spoločnosť zachránila. (Sv. Tom. Akv.)  

Samo sebou sa rozumie, že zločin musí byť dokázaný.  
 Lepšie je, keď zločin zostane nepotrestaný, než odsúdiť nevinného. 

(Traján)   
Trestanie na živote teda nemá za účel napraviť zločinca (lebo usmrtenie 
nenapraví nikoho), ani odstrašiť ľudí od podobných zločinov (veď tento účel 
je možné dosiahnuť aj inak). Mýlia sa tí, ktorí si myslia, že Cirkev sa zasadzuje 
za trest smrti podľa zásady spiatočnej odplaty: oko za oko, zub za zub. Táto 
zásada je starožidovská, nie kresťanská. Cirkev vždy nerada vidí, keď sa 
prelieva ľudská krv, a každému hriešnikovi praje čas k polepšeniu.  
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Vojenská služba nie je nedovolená; lebo v evanjeliu sa nikde vojakom neradí, 
aby sa vojenčine vyhýbali, ale iba sa im hovorí, aby boli spokojní so svojim 
platom a nikomu nerobili násilie. (Sv. Aug.) Nech si nik nemyslí, že ľudia, čo 
konajú vojenskú službu, by sa nemohli páčiť Bohu; veď mnohí z nich boli i 
veľmi milí Bohu, ako napr. Dávid a pohanský stotník Kornelius v Casarei, ku 
ktorému bol poslaný anjel. (Sv. Aug.) Abraháma, ktorý viedol vojnu proti 
zbojníkom, čo napadli Lota, dal Boh i požehnať skrze Melchisedecha. (1. Mojž. 

14) Vojak si však nesmie dovoliť, že by vo vojne ukrutne zachádzal s takým 
vojakom, čo je už neschopný bojovať; to bol by prečin proti medzinárodnému 
právu. Ďalej sa zakazuje nosenie meča sluhom Cirkvi, lebo sa to nezhoduje s 
ich svätým povolaním. Preto katolícki kňazi sú temer vo všetkých štátoch 
oslobodení od vojenčiny.      
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
 

2263 Oprávnená obrana osôb a spoločností nie je výnimkou zo zákazu zabiť 
nevinného, čo je úmyselná vražda. „Sebaobrana môže mať dvojaký 
následok: jedným je zachovanie vlastného života, druhým zabitie 
útočníka.“ „Vôbec neprekáža, že jeden úkon má dva následky, z ktorých 
iba jeden má byť v úmysle, druhý však má byť mimo úmyslu.“(Sv. Tomáš 
Akvinský, Summa theologiae, II-II, 64, 7) 

2264 Láska k sebe samému je základným princípom mravnosti. Je teda 
oprávnené presadzovať rešpektovanie svojho práva na život. Kto bráni 
svoj život, nedopustí sa vraždy, hoci by bol nútený zasadiť svojmu 
útočníkovi smrteľný úder. Ak niekto pri obrane svojho života používa 
väčšie násilie, ako je nevyhnutné, je to nedovolené. Ak však reaguje s 
primeranou umiernenosťou, obrana je dovolená... A nie je potrebné 
pre spásu, aby sa človek zriekol primeranej obrany len preto, že by sa 
vyhol zabitiu iného; človek je totiž povinný viac sa starať o svoj život 
ako o život druhého.(Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, II-II, 64, 7) 

2265 Oprávnená obrana môže byť nielen právom, ale aj závažnou 
povinnosťou toho, kto je zodpovedný za život iných a za spoločné 
dobro rodiny alebo občianskej spoločnosti.  

2266 Ochrana spoločného dobra spoločnosti vyžaduje, aby bol útočník 
zneškodnený. Z toho dôvodu tradičné učenie Cirkvi uznávalo právo a 
povinnosť právoplatnej verejnej moci zakročiť trestami, primeranými 
závažnosti zločinov, nevynímajúc v mimoriadne vážnych prípadoch 
ani trestom smrti. Z podobných dôvodov majú nositelia verejnej moci 
právo odraziť zbraňami útočníkov na spoločnosť, ktorá im bola 
zverená. Prvým cieľom trestu je napraviť neporiadok spôsobený 
previnením. Ak ho previnilec prijme dobrovoľne, trest nadobúda 
hodnotu odpykania. Okrem toho cieľom trestu je obrana verejného 
poriadku a bezpečnosť osôb. Napokon trest má aj liečebnú hodnotu, 
lebo má podľa možnosti prispieť k náprave vinníka. (Porov. Lk 23,40-43) 
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2267 Ak postačujú nekrvavé prostriedky na obranu ľudských životov pred 
útočníkom a na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti osôb, 
verejná moc sa má obmedziť na tieto prostriedky, pretože lepšie 
zodpovedajú konkrétnym podmienkam spoločného dobra a viac sa 
zhodujú s dôstojnosťou ľudskej osoby. 

 

14.3   POTRAT 
 

 

 
SVÄTÉ PÍSMO 

 
Jer. 1, 5 Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. 
Ž 139, 13  Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. 
Jób 31, 15  Či môj tvorca ho v útrobách tiež nestvoril a nestvárnil nás azda v 

lone sám?! 
Ex 20,13 Nezabiješ! 
Mt 5, 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: 'nezabiješ!' kto by teda zabil, 

pôjde pred súd. 
Jak 1, 15  A keď je hriech dokonaný, splodí smrť. 
 

KATECHIZMUS  

 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

2270 Ľudský život sa musí absolútne rešpektovať a chrániť už od chvíle 
počatia. Ľudskej bytosti od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať 
práva osoby, z ktorých je na prvom mieste neodňateľné právo každej 
nevinnej bytosti na život. 

 Skôr, než som ťa utvoril v živote, poznal som ťa a skôr, než si vyšiel z 
lona, som ťa posvätil. (Jer 1,5) 

 Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, 
utkávaný v hlbinách zeme (Ž 139,15). 

2271 Cirkev už od prvého storočia učila, že každý zapríčinený potrat je 
morálnym zlom. Toto učenie sa nezmenilo. Ostáva nemenným. Priamy 
potrat, to znamená chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, závažne 
odporuje mravnému zákonu: 

 Nezabiješ zárodok potratom a nedáš zahynúť novorodencovi. (Didaché, 
2,2; porov. Lettera di Barnaba 19,5; Lettera a Diogneto 5, 5; Tertulián, Apologeticus 9) 

Lebo Boh, Pán života, zveril ľuďom vznešenú úlohu udržiavať život. To sa má 
uskutočňovať spôsobom dôstojným človeka. Život teda treba chrániť s 
tou najväčšou starostlivosťou hneď od počatia: Potrat a vražda 
novorodenca sú ohavnými zločinmi. (Gaudium et spes, 51) 

2272 Formálna (vedomá a dobrovoľná, a nie iba materiálna) spolupráca pri 
potrate je ťažký hriech. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskému 
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životu kanonickým trestom exkomunikácie. „Kto koná potrat, a ten sa 
uskutoční, podlieha exkomunikácii latae sententiae“ (Kódex kanonického 

práva, 1398) už tým, „že sa ukladá samým skutkom spáchania deliktu“ 
(Kódex kanonického práva, 1314) a v podmienkach, ktoré predvída cirkevné 
právo. (Kódex kanonického práva, 1323-24) Cirkev tým nemieni zužovať 
oblasť milosrdenstva. Zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a 
nenapraviteľnú škodu, ktorá sa spôsobí usmrtenému neviniatku, jeho 
rodičom a celej spoločnosti. 

2273 Neodňateľné právo každého nevinného ľudského jednotlivca na život 
je základným prvkom občianskej spoločnosti a jej zákonodarstva: 
Občianska spoločnosť i politická moc musí uznávať a rešpektovať 
neodňateľné práva osoby. Tieto práva človeka nezávisia ani od 
jednotlivcov, ani od rodičov, a nie sú ani akousi koncesiou spoločnosti 
a štátu. Patria k ľudskej prirodzenosti a sú vlastné každej osobe, vďaka 
stvoriteľskému činu, z ktorého pochádza. Medzi týmito základnými 
právami treba v tejto súvislosti spomenúť právo na život a fyzickú 
neporušiteľnosť každej ľudskej bytosti od chvíle počatia až po smrť“. 
(Kongregácia pre učenie viery, Donum vitae, III) „Vo chvíli, keď pozitívny zákon 
zbavuje nejakú skupinu ľudských bytostí ochrany, ktorú im má 
občianske zákonodarstvo poskytnúť, popiera štát rovnosť všetkých 
pred zákonom. Ak štát nedáva svoju moc do služieb práv všetkých 
občanov, a predovšetkým tých najslabších, sú tým ohrozené samotné 
základy právneho štátu... Ako dôsledok rešpektovania a ochrany, ktoré 
treba priznať nenarodenému už od chvíle jeho počatia, má zákon 
predvídať primerané trestné postihy za každé úmyselné porušenie 
jeho práv“. (Kongregácia pre učenie viery, Donum vitae, III) 

2274 Pretože so zárodkom sa má už od počatia zaobchádzať ako s osobou, 
treba ho, pokiaľ je to možné, chrániť neporušený, starať sa oň a liečiť 
ho ako každú inú ľudskú bytosť. Prenatálna diagnostika je mravne 
dovolená, „ak rešpektuje život a integritu embrya a ľudského plodu a 
ak sa zameriava na jeho zachovanie alebo jeho individuálne 
uzdravenie... Je v príkrom rozpore s mravným zákonom, ak počíta - ako 
následok nálezu - s možnosťou vyvolať potrat. Diagnostika sa nikdy 
nesmie rovnať rozsudku smrti“. 

1868 Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy 
spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme, a to: 

 keď na nich máme priamu a dobrovoľnú účasť, 
 keď ich nariaďujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme, 
 keď ich neoznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to 

urobiť, 
 keď chránime tých, čo páchajú zlo. 

 
 
 



 

270 HRIECH 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

Kán. 1398   Kto vykonáva potrat, po dosiahnutí účinku upadá do 
exkomunikácie na základe vyneseného rozsudku. 

Kán. 1314  Trest je zväčša trestom na základe rozsudku, ktorý treba vyniesť, 
takže vinníka neviaže, ak nebol ešte uložený; je však aj trest na 
základe vyneseného rozsudku, takže sa doň upadá samým činom 
spáchania deliktu, ak to zákon alebo príkaz výslovne stanovuje. 

Kán. 1329 § 1. Tí, ktorí na základe spoločného úmyslu spáchať delikt 
spolupracujú na spáchaní deliktu a v zákone alebo príkaze sa 
výslovne nespomínajú, podliehajú tým istým alebo iným trestom 
tej istej alebo menšej veľkosti, ak pre hlavného páchateľa sú 
stanovené tresty na základe rozsudku, ktorý sa má vyniesť. 

 

14.4   EUTANÁZIA 
 

DOGMA (De fide): 
 Duše tých, ktorí zomierajú v stave osobného ťažkého hriechu, idú do 

pekla.419 

 

 

 

 

 

„NEZABIJEŠ!“ (Ex 20,13) 
 

„POČULI STE, ŽE OTCOM BOLO POVEDANÉ: 'NEZABIJEŠ!' 

KTO BY TEDA ZABIL, PÔJDE PRED SÚD. (Mt 5, 21) 
 

„ČOKOĽVEK STE UROBILI JEDNÉMU Z TÝCHTO MOJICH 

NAJMENŠÍCH BRATOV, MNE STE UROBILI“  
(Mt 25, 40) 

 

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. GAUDIUM ET SPES. 
  

27. Keď koncil vyvodzuje praktické dôsledky naliehavej povahy, kladie dôraz 
na úctu k človeku: teda každý má pokladať svojho blížneho, nikoho 
nevynímajúc, za svoje druhé ja a predovšetkým má brať ohľad na jeho život 
a na prostriedky, ktoré sú nevyhnutné, aby ho žil dôstojne, aby nenasledoval 
boháča, ktorý sa vôbec nestaral o chudobného Lazára. Najmä v našich časoch 
je naliehavo potrebné, aby sme sa stali blížnymi každému človeku bez 
výnimky a aby sme mu preukazovali činorodú službu, keď k nám prichádza, 
či už ide o starca opusteného od všetkých alebo o cudzieho robotníka, ktorým 
sa nespravodlivo pohŕda, či o exulanta, o nemanželské dieťa, nevinne trpiace 
za hriech, ktorého sa samo nedopustilo, alebo o hladujúceho, ktorý apeluje 

                                                           

419 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 1. Hell; D 40, D 531, D 429, D 464, D 693, D 835, D 840 
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na naše svedomie, pripomínajúc nám Pánove slová: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).  

Ďalej všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, 
genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy; všetko, čo poškodzuje 
celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné trýznenie a 
psychologické donucovanie; všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú 
neľudské životné podmienky, svojvoľné väznenie, deportácie, otroctvo, 
prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými; taktiež nedôstojné pracovné 
podmienky, v ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými 
nástrojmi ziskuchtivosti, a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami; 
všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy a poškvrňujú 
civilizáciu, pričom sú viac na potupu tým, ktorí ich páchajú, než tým, ktorí 
podstupujú bezprávie, a napokon sú ťažkou urážkou Stvoriteľa. 

 

KATECHIZMUS  

 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
2276 Tí, ktorým sa život kráti alebo slabne, si vyžadujú osobitnú úctu. Choré 

alebo inak postihnuté osoby treba podporovať, aby mohli v rámci 
možností viesť normálny život. 

2277 Priama eutanázia - nech by k nej boli akékoľvek dôvody a použili sa 
akékoľvek prostriedky - spočíva v ukončení života postihnutých, 
chorých alebo umierajúcich osôb. Je morálne neprijateľná. Podobne aj 
konanie alebo zanedbanie, ktoré samo osebe alebo zámerne privádza 
smrť, aby sa ukončila chorému bolesť, je vraždou, ktorá závažne 
protirečí dôstojnosti ľudskej osoby a úcte k živému Bohu, jej 
Stvoriteľovi. Omyl v úsudku, do ktorého možno s dobrým úmyslom 
upadnúť, nemení povahu tohto vražedného činu, ktorý treba vždy 
odsúdiť a vylúčiť. 

2278 Prerušenie nákladných, nebezpečných, mimoriadnych alebo 
neúmerných liečivých procedúr vzhľadom na očakávané výsledky 
môže byť oprávnené. Je to odmietnutie tzv. „terapeutickej liečby za 
každú cenu“. Nechce sa tým spôsobiť smrť, iba sa uzná, že jej nemožno 
zabrániť. Rozhodnutie má urobiť sám pacient, ak je na to oprávnený a 
je toho schopný, alebo ináč tí, ktorí majú na to právo podľa zákona, 
pričom majú vždy rešpektovať rozumnú vôľu a oprávnené záujmy 
pacienta. 

2279 I keď sa smrť pokladá za veľmi blízku, nemožno oprávnene prerušiť 
ošetrenia, ktoré sa obvykle majú poskytovať chorej osobe. Používanie 
utišujúcich liekov na zmiernenie utrpenia umierajúceho, hoci aj s 
rizikom, že sa skrátia dni jeho života, môže byť morálne v zhode s 
dôstojnosťou človeka, ak nie je smrť chcená ani ako cieľ ani ako 
prostriedok, ale sa iba predvída a pripúšťa ako nevyhnutná. 
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Ošetrovanie, ktoré zmierňuje bolesti je jednou z vynikajúcich foriem 
nezištnej lásky. Z tohto dôvodu ho treba podporovať. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

DELIKTY PROTI ŹIVOTU A SLOBODE ČLOVEKA 

Kán. 1397 Kto vraždí človeka alebo násilím či podvodne unáša, alebo 
zadržiava človeka, alebo ho mrzačí, či ťažko zraňuje, má byť podľa 
závažnosti deliktu potrestaný odňatiami a zákazmi, o ktorých sa 
hovorí v kán. 1336; avšak za vraždu osôb, o ktorých sa hovorí v 
kán. 1370, trestá sa trestami, ktoré sú tam stanovené. 

 

14.5   ROZVOD  
 

DOGMA (De fide): 
 Zo sviatostnej manželskej zmluvy vzniká manželský zväzok, ktorý 

zaväzuje oboch manželov doživotne k nerozlučnému životnému 
spoločenstvu.420  

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Podstatnými vlastnosťami manželstva je jednota (monogamia) a 
nerozlučiteľnosť. (Sent. certa.) CIC (1917) 1013, Par. 2. 

 
 

 

 
SVÄTÉ PÍSMO 

 
Mt 19, 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek 

nerozlučuje.  
Lk 16,18 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto 

si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.  
Mt 19, 5–9 „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a 

budú dvaja v jednom tele?« A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo 
teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo 
potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ 
Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil 
prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím 
vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo 
a vezme si inú, cudzoloží.“ 

                                                           

420 L. Ott. Book 4, Part 3, VII. § 4. 1. The Effects of the Sacrament of Matrimony; D 969 
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1 Kor 7, 10-11 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, 
aby manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane 
nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom - a muž nech 
neprepúšťa manželku. 

Mt 5, 27 Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ 
Gal 5,19-21 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, ... O tomto vám vopred 

hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, 
nedosiahnu Božie kráľovstvo. 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 24. Zasadnutie (1563). Učenie o sviatosti manželstva. 

Pretože manželstvo má v zákone evanjelia skrze Krista na základe 
milosti prednosť pred dávnejšími manželskými zväzkami, naši svätí Otcovia, 
koncily a celá cirkevná tradícia právom učili, že ho treba počítať medzi 
sviatosti Novej zmluvy. Naproti tomu v našich dňoch popletení ľudia o tejto 
úctyhodnej sviatosti nielen nesprávne zmýšľali, ale svojím spôsobom 
odvolávaním sa na Evanjelium zaviedli falošnú slobodu a mnohé veci 
písmom i slovom hlásali, čo je cudzie chápaniu katolíckej Cirkvi a schváleným 
tradíciám z čias apoštolov, a to nie bez veľkej škody veriacich. (N 734) 

Kánon 5. 

 Kto hovorí, že v dôsledku nevery alebo obtiažneho spolunažívania alebo 
zlomyseľného vzdialenia sa od manžela môže byť manželské puto 
uvolnené, nech je exkomunikovaný. (N 739) 

Kánon 7. 

 Kto hovorí, že sa Cirkev mýli, keď učila a učí, že podľa evanjeliového a 
apoštolského učenia (Mt 19,6 a nasl.; Mk 10,6 a nasl.; 1 Kor 7,10 a nasl.) 
sa v dôsledku cudzoložstva jedného manžela puto manželstva nemôže 
zrušiť, a obidvaja, aj nevinná stránka, ktorá nedala nijaký podnet na 
cudzoložstvo, počas života druhého manžela nemôžu uzavrieť nijaké 
druhé manželstvo; a muž pácha cudzoložstvo, keď sa po prepustení 
cudzoložnej ženy ožení s inou, a takisto žena, ktorá sa po prepustení 
cudzoložného muža vydá za iného, nech je exkomunikovaný. (N 741) 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Kresťanské manželstvo je nerozlučné, t.j. manželia len potom môžu 
vstúpiť do nového manželstva, keď jeden z nich zomrel. Hlavným účelom 
manželstva je poriadne vychovávanie detí. Tento účel by sa nedal nijako 
dosiahnuť, keby sa manželstvo mohlo rozlúčiť. Čože by ozaj bolo z detí, keby 
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sa manželia podľa ľúbosti rozísť mohli? Preto Kristus najprísnejšie zakázal 
manželom vstupovať do nového manželstva, kým obaja žijú.   
 Kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. (Mt. 5, 32)  
 Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej 

cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, 
cudzoloží. (Mk. 10. 11-12)  

Mojžiš síce výnimočne dovolil židom prepustiť svoje ženy; urobil to ale pre 
ich surovú povahu, od ktorej sa dali očakávať najhoršie následky.  
 Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale 

od počiatku to nebolo tak. (Mt. 19, 8)  
No Kristus zase zrušil toto dovolenie; on hovoril:  
 Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. (Mt. 19, 6)  

Z toho dôvodu pápeži nikdy nedovolili právoplatným manželom vstúpiť do 
nového manželstva, zakiaľ obaja žijú; radšej dopustili najväčšie nešťastie, 
než by k dačomu takému boli privolili.  
Tak Henrich VIII., anglický kráľ, sa chcel rozviesť so zákonnou manželkou 
Katarínou Kastílskou a pojať za ženu dvornú dámu Annu Boleynovu. Prosil o 
povolenie pápeža Klementa VII. Avšak pápež mu ho nedal, hoci si kráľ 
nadobudol mnohé zásluhy o katolícku vieru. Pápež nepopustil ani potom, 
keď kráľ začal najukrutnejšie prenasledovať katolíkov (r. 1535) a do 
Anglicka zaviedol luteránske učenie; nemohol inak, lebo nebol oprávnený 
zrušiť príkaz Boží.  
 Manželstvo je železná obruč. (Sv. Aug.)  
 Dom môžeme opäť predať keď sa nám nepáči, ale nie je možné vrátiť 

ženu, ktorú niekto pojal za manželku. (Sv. Zl.)  
 Skôr nech duša odlúči sa od tela, ako manžel od manželky. (Sv. Fr. S.)  

Keby však jeden z manželov, kým druhý žije, naozaj vstúpil do nového 
manželstva, spáchal by smrteľný hriech a druhé manželstvo bolo by 
neplatné. No z dôležitej príčiny sa manželia môžu dať odlúčiť druh od druha; 
ale napriek tomu nemôžu vstúpiť do nového manželstva, zakiaľ obaja žijú.  
 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby 

manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane nevydatá, 
alebo nech sa zmieri so svojím mužom - a muž nech neprepúšťa 
manželku. (1. Kor. 7, 11)  

Doživotné rozlúčenie je možné, keď jeden z nich ťažko narušuje manželskú 
vernosť. (Mt. 5, 32) Narušením zmluvy sa stráca právo nadobudnuté zmluvou. 
Rozlúčenie na čas sa môže stať, ak jeden z manželov vedie neporiadny život, 
s druhým zle nakladá, vyhráža sa mu smrťou a pod. Avšak také rozlúčenie sa 
má vykonať len súdne. Ale manželia sa zase môžu druh k druhovi vrátiť, 
kedykoľvek sa im zapáči; nepotrebujú sa pýtať nikoho.  
Do manželstva sa smie vstúpiť len vtedy, keď proti nemu niet prekážky. 
Prekážky manželstva sú také, čo robia manželstvo neplatným ako napr.: 
nútenie, nedostatočný vek, pokrvnosť, švagrovstvo, manželský zväzok, 
vyššie posviacky, slávnostný sľub, rôznosť v náboženstve medzi kresťanmi a 
nekresťanmi. Keby sa niekomu naháňal strach, napr. keby sa mu 
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nespravodlivým spôsobom hrozilo smrťou alebo vydedením, aby vstúpil do 
istého manželstva, tak také manželstvo bolo by neplatné.    
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 
1650 Dnes je v mnohých krajinách veľký počet katolíkov, ktorí sa uchyľujú k 

rozvodu podľa občianskych zákonov a civilne uzatvárajú nový zväzok. 
Cirkev, verná slovám Ježiša Krista („Každý, kto prepustí svoju 
manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona 
prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“: Mk 10, 11-12), je 
presvedčená, že nemôže uznať nový zväzok za platný, ak je platné prvé 
manželstvo. Ak sa rozvedení zosobášili civilne, nachádzajú sa v situácii, 
ktorá objektívne porušuje Boží zákon. Preto nemôžu pristupovať k 
prijímaniu Eucharistie, kým táto situácia trvá. Z toho istého dôvodu 
nemôžu vykonávať v Cirkvi isté zodpovedné funkcie. Zmierenie 
sviatosťou pokánia sa môže udeliť len tým, čo ľutujú, že porušili znak 
zmluvy a vernosti Kristovi, a zaväzujú sa žiť v úplnej zdržanlivosti. 

1649 Sú však situácie, v ktorých sa manželské spolužitie stáva 
z najrozličnejších dôvodov prakticky nemožným. V takýchto 
prípadoch Cirkev pripúšťa fyzickú rozluku manželov a koniec 
spolužitia. Pred Bohom však manželia neprestávajú byť manželom 
a manželkou; nemôžu uzavrieť nový zväzok. V takejto ťažkej situácii 
najlepším riešením by bolo zmierenie, ak je to možné. Kresťanské 
spoločenstvo je povolané pomáhať týmto osobám, aby kresťansky 
prežívali svoju situáciu verní svojmu manželskému zväzku, ktorý 
ostáva nerozlučiteľný. 

2384 Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si 
zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až 
do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné 
manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon 
uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa 
znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a 
verejného cudzoložstva: „Keď muž prepustí manželku, nie je mu 
dovolené, aby si vzal inú; ani nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku 
takú, ktorú manžel odpudil.“ 

2385 Rozvod je nemravný aj preto, že vnáša neporiadok do rodinnej bunky a 
do spoločnosti. Tento neporiadok spôsobuje vážne škody manželskej 
stránke, ktorá bola opustená, deťom, ktoré sú traumatizované 
rozchodom rodičov a často zmietané medzi nimi, a tiež spoločnosti, pre 
ktorú je rozvod svojimi nákazlivými účinkami opravdivou pliagou. 

2386 Môže sa stať, že jeden z manželov je nevinnou obeťou rozvodu, 
vyhláseného civilným zákonom; takýto manželský partner sa 
neprehrešuje proti mravnému príkazu. Je veľký rozdiel medzi 
manželským partnerom, ktorý sa úprimne snažil ostať verným 
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sviatosti manželstva a je nespravodlivo opustený, a tým druhým, ktorý 
svojou ťažkou vinou ničí kanonicky platné manželstvo. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

Kán. 1055 § 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi 
sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou 
povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie  
a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na 
hodnosť sviatosti. § 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať 
platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola 
sviatosťou. 

Kán. 1056 Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota  
a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu 
sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.  

Kán. 1134 Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je 
svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa  
v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti a dôstojnosť 
svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú. 

Kán. 1141  Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou 
ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti. 

Kán. 915 Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní  
a postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu  
a iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. 

 

14.6   SMILSTVO 
 
 

 

 
                       

                   SVÄTÉ PÍSMO 

 
Ex 20,14 „NEZOSMILNÍŠ!“ 
Mt 5, 27-28  Počuli ste, že bolo povedané: nezosmilníš! Ale ja vám hovorím: 

„každý, kto sa díva na ženu so žiadostivosťou, už s ňou 
scudzoložil vo svojom srdci“ 

Kol 3, 5-6  Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, 
zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!  Pre takéto veci 
prichádza boží hnev na odbojných synov. 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
V 6. Božom prikázaní nám Boh zakazuje všetko, čo uráža našu vlastnú 

alebo cudziu nevinnosť.  O hriechoch proti 6. Božiemu prikázaniu sa nemá 
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obšírne hovoriť (Sv. Alf.); lebo cnosť čistoty sa poškvrňuje už tým, keď sa 
nečistota len spomína. (Sv. Fr. Sal.) Preto sv. Pavol napomína:  
 Smilstvo však a všelijaká nečistota... nech sa ani nenazýva medzi vami, 

ako sa patrí svätým. (Ef. 5, 3)  
Napriek tomu sv. Písmo veľmi často a dôrazne vystríha pred týmto hriechom; 
nasledovne ho musí spomínať i Cirkev. Lebo veď práve táto neprávosť 
uvrhuje do pekla najviac duší a z tých, čo sú zatratení, je sotva jeden bez tejto 
neprávosti. (Sv. Alf.)  
Myšlienky a žiadosti, čo urážajú nevinnosť. 
 Ohavnosťou u Pána sú zlé myšlienky. (Prísl. 15, 26) 

Ak človek privolí žiadosti, už ju i chce; v tomto prípade, ako hovorí Spasiteľ, 
žiadosť je práve tak hriešna, ako sám zlý skutok. (Mt. 5, 28) 
Slová, čo urážajú nevinnosť. 
 Jazyk je malý úd, ale vykoná veľké veci. (Jak. 3, 5)  
 Mnohí padli od ostrého meča, no nie toľkí, koľkí zahynuli pre svoj 

jazyk. (Sir. 28, 22) 
Skutky, čo urážajú nevinnosť.  Tieto skutky sa označujú rozlične podľa toho, 
či sú spáchané slobodnými (5. Mojž. 22, 21), ženatými (prípadne vydatými, 3. Mojž. 

20, 10), príbuznými (1. Kor. 1-6) alebo sú proti prírode. (Rim. 1, 26; 1. Mojž. 19, 5; 1. 
Mojž, 38, 10) 
Opovážlivé pohľady. 
 Všetečnosťou očí rozpaľuje sa v človeku žiadosť, ako oheň. (Sir. 9, 9) 
 Ženy nech sa ozdobujú stydlivosťou, nie kučeravými vlasmi alebo v 

zlate alebo v perlách alebo v skvostnom rúchu. (1. Tim. 2, 9) 
Hriechy proti 6. Božiemu prikázaniu sú zväčša ťažký zločin pred Bohom a 
preto ich Boh trestá veľmi prísne. Pomysli na potopu. Sodomu na Gomoru. 
To, ako Boh trestá hriech proti 6. prikázaniu, sa udáva pri náuke o hlavnom 
hriechu smilstva. Boh zaradil toto prikázanie medzi 5. a 7., teda hriech 
smilstva postavil na rovný stupeň s vraždou a krádežou.  
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

2353 Smilstvo je telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou 
mimo manželstva. Je v závažnom rozpore s dôstojnosťou osôb a s 
ľudskou sexualitou, ktorá je prirodzene zameraná na dobro manželov 
ako aj na plodenie a výchovu detí. Okrem toho je aj ťažkým 
pohoršením, keď sa tým kazí mládež. 

2348 Každý pokrstený je povolaný k čistote. Kresťan si „obliekol Krista“ (Gal 

3, 27), vzor všetkej čistoty. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby viedli 
čistý život podľa svojho osobitného životného stavu. Pri krste sa 
kresťan zaviazal, že bude udržiavať svoj citový život v čistote.  
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14.7   HOMOSEXUALITA 
 

 

 

 

 
SVÄTÉ PÍSMO 

 
Rim 1, 24-27 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak 

hanobili svoje vlastné telá... Muži s mužmi páchali nehanebnosť. 
Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje 
poblúdenie.  

1 Kor 6, 9-10 Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, 
ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani 
opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho 
kráľovstva. 

Lev 18, 22,24 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje 
so ženou. To by bola ohavnosť!  ... Nepoškvrňte sa ani jednou z 
týchto vecí; veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali 
národy, ktoré ja vyženiem pred vami. 

Lev 20, 13 Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali 
ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 

Gen 13, 13 Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. 
Gen 19, 24 A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od 

Pána 
2 Pet 2, 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na 

popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. 
Júd 1, 7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili 

a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest 
večného ohňa. 

1 Kor 6, 9-10 Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, 
ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani 
opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho 
kráľovstva. 

Rim 1, 26-32 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy 
zamenili prirodzený styk za proti prirodzený. A podobne aj 
muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli 
žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali 
nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za 
svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, 
Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, 
čo sa nepatrí... Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo 
robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj 
schvaľujú, keď to robia iní. 

1 Tim 1, 9-10 Zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a 
nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a 
svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre 
smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, 
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krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému 
učeniu. 

 

KATECHIZMUS  

 

KATECHIZMUS (Sv. Pius X.)   

Hriechy, o ktorých sa hovorí, že volajú k Bohu o pomstu, sú tieto štyri: (1) 
Úmyselná vražda; (2) Hriech sodomie; (3) Útlak chudobných; (4) Zadržanie 
mzdy pracovníkom. 

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 

Hriech sodomie má svoje meno od obyvateľov Sodomy, ktorí hoveli 
neprirodzeným chúťkam (Jud. 1, 7) a za to boli Bohom zničení ohňom a 
sírovým dažďom. (1. Mojž. 18) Mŕtve more je dodnes smutným pomníkom 
tohto ohavného hriechu. Tento najhanobnejší hriech sa nedá ani nazvať 
pravým menom, lebo by sa tým museli poškvrniť jazyk učiteľa náboženstva 
a uši poslucháčov. (Sv. Aug.)  
Sodoma a Gomora boli pre tento hriech zničené ohnivým a sírovým dažďom. 
(1. Mojž. 18, 20) To, že sa dnes už nestáva, aby Boh vyhubil smilníkov ohnivým 
dažďom, sa nestáva len preto, že nemravníkov nášho času očakáva 
nekonečne pálčivejší oheň a nekonečne ťažší trest. (Sv. Ján Zlatoústy.)  
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

1867 Katechetická tradícia pripomína tiež, že jestvujú „do neba volajúce 
hriechy“. Do neba volá: krv Ábela, hriech Sodomčanov, volanie 
utláčaného ľudu v Egypte, nárek cudzinca, vdovy a siroty, 
nespravodlivosť voči námezdnému robotníkovi. 

2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo 
ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu 
pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu 
stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi rozmanité podoby. Jej 
psychická genéza ostáva z väčšej časti nevysvetliteľná. Tradícia, 
opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy 
ako ťažkú zvrátenosť (Porov. Gn 19,1-29; Rim 1,24-27; 1 Kor 6,10; 1 Tim 1,10), 
vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú vnútorne nezriadené“. 
(Kongregácia pre učenie viery, Persona humana, 8). Sú v rozpore s prirodzeným 
zákonom. Zamedzujú pohlavnému úkonu darovať život. Nepochádzajú 
z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. Nikdy ich nemožno 
schvaľovať. 

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne 
sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich 
skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať 
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sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj 
tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú 
kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa 
môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu. 

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Pomocou čnosti 
sebaovládania, ktorá vychováva k vnútornej slobode, niekedy aj 
pomocou opory nezištného priateľstva, pomocou modlitby a 
sviatostnej milosti sa môžu, ba majú postupne a rozhodne približovať 
ku kresťanskej dokonalosti. 

 

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA 
Postoj Katolíckej cirkvi k homosexualite (2012) 
a Vyhlásenie k problému homosexuality (1999) 

 
Katolícka cirkev rešpektuje dôstojnosť každej ľudskej osoby a odmieta 

akúkoľvek nespravodlivú diskrimináciu človeka. Každý sexuálny styk mimo 
manželstva, založeného na trvalom vzťahu muža a ženy, je morálne 
nezriadený. 

Základným postojom, ktorý prezentuje katolícka Cirkev, je 
porozumenie voči homosexuálne orientovaným ľuďom v pastorácii, ale 
odmietnutie samotných homosexuálnych úkonov (porov. Rim 1, 24-27, 1 Kor 6, 9-

10, 1 Tim 1, 10). V prípade homosexuality ide o dôsledok istých nepriaznivých 
príčin alebo životných okolností, či už zavinených alebo nezavinených. 
Homosexualita sa nechápe ako Boží úmysel s človekom v pláne stvorenia.  
Z tohto dôvodu nemožno ani partnerské vzťahy medzi homosexuálnymi 
jednotlivcami uznať za rovnocenné alebo porovnateľné s manželským 
zväzkom medzi mužom a ženou.  
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14.8   POHORŠENIE 
 
 

 

 

„NIE JE MOŽNÉ, ABY NEPRIŠLI POHORŠENIA,  

ALE BEDA TOMU, SKRZE KOHO PRICHÁDZAJÚ.“ 
(Lk 17,1) 

 

KATECHIZMUS 

 
KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Pohoršenie je reč, skutok alebo pominutie (opustenie) ktorými sa niekto iný 
môže právom uraziť a upadnúť do hriechu.  
Pohoršenie dáva napr. ten, kto chodí opitý po ulici, kto pred inými hovorí 
neslušné reči alebo nadáva pred deťmi, kto vystavuje neslušné obrazy, v 
divadle hrá neslušné hry, v piatok pred všetkými jie mäso, pracuje v nedeľu 
na poli, neslušne sa chová pri službe Božej, vydáva protináboženské knižky, 
vysmieva sa v novinách z náboženských právd alebo zo služobníkov Cirkvi a 
pod. Tým sa dáva blížnemu príležitosť, aby tiež tak robil a tak sa stane horším 
(odtiaľ pochádza slovo pohoršenie). Najviac to vidieť u detí; napodobňujú 
všetko zlé, čo vidia robiť rodičov alebo dospelých. Kto dáva pohoršenie, 
podobá sa tomu, čo kope jamu, do ktorej druhý môže ľahko padnúť a 
zahynúť. Je ako dom, ktorý sa rúca a borí i susedné domy. Kto dáva 
pohoršenie, je horší od diabla, lebo ničí svojich bratov, čo diabol nerobí (Meh.) 
Pohoršenie je hriech proti láske k blížnemu.   
No sú zlí ľudia, ktorí sa urážajú (pohoršujú) i najšľachetnejšími skutkami. To 
vidíme v života Krista Pána. V takých prípadoch sa nedáva pohoršenie, ale sa 
berie. Vtedy je hriech na strane toho, čo pohoršenie berie. Preto už Spasiteľ 
napomínal apoštolov, aby sa vôbec nestarali o ľudí, ktorí sa pohoršujú, keď 
povedal:    
 Nechajte ich, sú slepí a vodcovia slepých. (Mt. 15, 14)  

To, že dané pohoršenie je samé o sebe ťažkým hriechom, vyplýva už z toho, 
že Spasiteľ hovorí o tom, čo dáva pohoršenie:  
 Lepšie by mu bolo, aby mlynský kameň bol zavesený na krk jeho a bol 

ponorený do hĺbky morskej. (Mt. 18, 16) 
ďalej Spasiteľ vraví, že v deň súdny dá skrze svojich anjelov zhromaždiť tých, 
ktorí v jeho kráľovstve dávali pohoršenie, a dá ich hodiť do ohnivej pece, kde 
bude plač a škrípanie zubov (Mt. 13, 41).  
Ak by škoda spôsobená pohoršením bola nepatrná alebo pohoršenie nebolo 
predvídané, vtedy by však pohoršenie bolo sotva ťažkým hriechom. 
Pohoršeniam sa podľa možnosti vyhýbajme; z toho dôvodu majme na zreteli 
nasledujúce pravidlá: 

 Také dovolené, ba i dobré skutky, ktoré nie sú prikázané, ale len 
radené, máme tu i tam pominúť (t.j. nekonať ich), ak by skrze ne 
vzniklo pohoršenie. 
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Keby niekto následkom chorľavosti mal dovolenie jesť v piatok mäso a vedel 
by, že iní, s ktorými jedáva, sa budú na tom pohoršovať, nemá pred nimi jesť 
mäso. Ak je to však úplne nemožné, má im dať najprv potrebné vysvetlenie a 
potom môže jesť i pred nimi. Ak sa napriek tomu pohoršujú, nuž nie je to viac 
jeho vina. Ba sv. Pavol hovorí:  
 Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby 

som nepohoršil svojho brata. (1. Kor. 8, 13).  
Staručký žid Eleazar chcel radšej umrieť než jesť dovolené mäso, aby sa 
nezdalo, že proti Božiemu príkazu jedol bravčovinu; nechcel dať mládeži 
pohoršenie. (2. Mach. 6, 18) 
No v nijakom prípade nesmieme pominúť (t.j. nekonať) skutky Bohom 
prikázané, hoci by sa na tom iní pohoršovali; avšak podľa možnosti máme sa 
snažiť poučovaním odstrániť pohoršenie.  
Veď konaním prikázaného dobrého skutku nedávame pohoršenie, ale 
naopak dávame dobrý príklad. V tomto prípade teda pácha hriech ten, kto sa 
pohoršuje na takom skutku a nie ten, čo ho koná.  
 Na niečom dobrom pohorší sa iba nešľachetná duša (Tert.).  
 Lepšie je, keď vznikne pohoršenie, než keď sa opustí pravda (Tert.).  

Kristus vedel, že sa židia budú pohoršovať, keď bude v sobotu uzdravovať 
chorých; a predsa chorých uzdravoval. No súčasne židov poučoval: 
 Kto z vás, keby mal ovcu a tá by mu padla do jamy v sobotu, nevytiahol 

by ju? O koľko lepší od ovce je človek! Preto slušné je dobre činiť 
v sobotu. (Mt. 12, 10 a d.).    

Skutky prikázané ľudským zákonom možno tu i tam i vynechať, ak sa na nich 
iní pohoršujú; no medzitým sa máme snažiť poučovaním odstrániť 
pohoršenie.  
 
 

KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

2284 Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza iného k páchaniu 
zla. Kto pohoršuje, stáva sa pokušiteľom svojho blížneho. Ohrozuje 
čnosť a počestnosť a môže strhnúť svojho brata do duchovnej smrti. 
Pohoršenie je ťažkým previnením, ak niekto svojím konaním alebo 
zanedbaním úmyselne privádza druhého do ťažkého hriechu. 

2285 Pohoršenie nadobúda osobitnú závažnosť vzhľadom na autoritu tých, 
ktorí ho zapríčiňujú, alebo na slabosť tých, ktorí mu podliehajú. To 
vnuklo nášmu Pánovi túto kliatbu: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z 
týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili 
mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18, 6). 
Pohoršenie je ťažké zvlášť, ak ho dávajú tí, čo svojím prirodzeným 
poslaním alebo postavením majú povinnosť učiť a vychovávať iných. 
Ježiš to vytýka zákonníkom a farizejom, keď ich prirovnáva k dravým 
vlkom, v ovčom rúchu. 

2286 Pohoršenie môže byť vyvolané aj zákonom alebo inštitúciami, módou 
alebo verejnou mienkou. Tak sa previňujú pohoršením tí, čo zavádzajú 
také zákony alebo spoločenské štruktúry, ktoré vedú k úpadku mravov 



 

 

283 

 

a k rozkladu náboženského života, alebo k „spoločenským pomerom, 
ktoré zámerne alebo bez zámeru sťažujú a prakticky znemožňujú 
kresťanské správanie, v zhode s prikázaniami“. To platí aj o vedúcich 
podnikov, ktorí vydávajú predpisy podnecujúce k podvodu, o 
učiteľoch, ktorí „dráždia“ svojich žiakov k hnevu, alebo o tých, čo 
manipulujú s verejnou mienkou a odvracajú ju od mravných hodnôt. 

2287 Kto užíva moc, ktorú má k dispozícii takým spôsobom, že podnecuje k 
páchaniu zla, previňuje sa pohoršením a je zodpovedný za zlo, ktoré 
priamo, alebo nepriamo podporoval. „Nie je možné, aby neprišli 
pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú“ (Lk 17,1). 

 
 

14.9   ATEIZMUS 
 

DOGMA (De fide): 
 Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno s určitosťou spoznať zo stvorených 

vecí prirodzeným svetlom rozumu.421 
 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Existenciu Boha možno dokázať prostredníctvom kauzality (príčinnosti). 
(Sent. fidei proxima.) 

 

 
 
 

 

 

BLÁZON SI V SRDCI HOVORÍ: „BOHA NIET“. 
(Ž 14, 1) 

 

VEĎ TO, ČO JE V ŇOM NEVIDITEĽNÉ – JEHO VEČNÚ MOC 

A BOŽSTVO – MOŽNO OD STVORENIA SVETA ROZUMOM 

POZNÁVAŤ ZO STVORENÝCH VECÍ; TAKŽE NEMAJÚ 

VÝHOVORKY.  
(Rim 1, 20). 

 

KATECHIZMUS 

 
Katechizmus (Ján Pavol II., 1992) 

1226 Ateizmus sa často zakladá na nesprávnom chápaní ľudskej 
nezávislosti, ktorá zachádza až k odmietnutiu akejkoľvek závislosti na 
Bohu. V skutočnosti „uznávať Boha nie je vôbec v rozpore s 

                                                           

421 L. Ott. Book 1, Part 1, § 1. The Possibility of the Natural Knowledge of God in the Light of Supernatural Revelation; D 1806, D 1785, D 
1391 
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dôstojnosťou človeka, lebo táto dôstojnosť má práve v Bohu svoj 
základ a svoje dovŕšenie“. Cirkev vie, „že jej posolstvo je v súlade s 
najhlbšími túžbami ľudského srdca“.  

2125 Ateizmus je hriech proti čnosti nábožnosti, pretože popiera, alebo 
odmieta existenciu Boha. Úmysel a okolnosti môžu veľmi umenšiť 
zodpovednosť za tento hriech. Na vzniku a rozšírení ateizmu „môžu 
mať nemalý podiel i veriaci, ak pre zanedbanie výchovy vo viere, pre 
pomýlený výklad učenia alebo aj pre nedostatky ich náboženského, 
mravného a spoločenského života dá sa o nich povedať, že skôr 
zahaľujú, než odhaľujú pravú tvár náboženstva a Boha“.  

 

MODLITBY ZA POHANOV422  

A) 
Modlime sa za pohanov; nech všemohúci Boh odstráni hriešnosť z ich sŕdc, 
aby zanechali svoje modly a obrátili sa k živému a pravému Bohu a jeho 
jedinému Synovi, Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu a Pánovi. 
Všemohúci večný Bože, Ty nechceš smrť hriešnikov, ale vždy len ich život; 
prijmi milostivo modlitbu našu, osloboď ich od modloslužby a pripoj ich ku 
svätej Cirkvi Tvojej na chválu a slávu mena Tvojho. Skrze Krista, Pána nášho. 
Amen. 

 
B) Od sv. Františka Xaverského. 

Večný Bože, Stvoriteľu všetkých vecí, spomeň si, že i duše neveriacich 
pohanov sú Tvojimi stvoreniami, ktoré si stvoril na svoj obraz a podobenstvo. 
Spomeň, že Syn Tvoj, Ježiš Kristus, preukrutnú smrť vytrpel za ich spasenie. 
Pane, pokorne prosíme, nedopúšťaj ďalej, aby neverci najsvätejším Synom 
Tvojím pohŕdali. Uzmier sa modlitbou nábožných duší a celej svätej Cirkvi, 
nevesty to najsvätejšieho Syna Tvojho; zabudni na ich modloslužobníctvo a 
neveru a daj, aby konečne poznali aj oni toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista, 
Pána nášho, ktorý je spása naša, život náš a vzkriesenie naše, skrze ktorého 
sme vyslobodení a spasení, ktorému nech je česť a sláva po nekonečné veky. 
Amen.  

                                                           

422 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 487, 765 
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15   INÉ NÁBOŽENSTVÁ - HERETICI 
 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev založil Bohočlovek Ježiš Kristus.423 
 Cirkev založená Kristom je jedinečná a jediná.424  
 Byť členom Cirkvi je nevyhnutné pre spásu všetkých ľudí.425 
 Kristus pri svojom druhom príchode bude súdiť všetkých ľudí.426 
 Padlý človek sa nemôže sám seba vykúpiť.427 
 Kristus nás svojou obetou na kríži vykúpil a zmieril s Bohom.428 

 

VERÍM V JEDNU SVÄTÚ KATOLÍCKU CIRKEV. 
(Krédo) 

 
 

 

„NAŠÍM OTCOM JE ABRAHÁM.“  

JEŽIŠ IM POVEDAL: ... „VAŠÍM OTCOM JE DIABOL  

A VY CHCETE PLNIŤ TÚŽBY SVOJHO OTCA.“ 
(Jn 8, 39, 44) 

 
Ef 4, 5  Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. 
Lk 11, 23 Kto nie je so mnou, je proti mne. 
Mk 16,16 Ale kto neuverí, bude zatratený. 
Jn 15, 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriechu, 

ale teraz nemajú výhovorky pre svoj hriech. 
2 Tim 4, 3–4 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si 

učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch 
od pravdy a obrátia sa k bájkam. 

Gal 1, 8–9  Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné 
evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už 
povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné 
evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 

Rim 16,17  Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú 
rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a 
vyhýbajte sa im. 

Mt 15, 9  No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. 
1 Kor 10, 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu.  

                                                           

423 L. Ott. Book 4, Part 2, § 2. The Foundation of the Church by Christ; D 1821 
424 L. Ott. Book 4, Part 2, § 15. The Unity of the Church; D 86, D 1821 
425 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church 
426 L. Ott. Book. Book 5, § 8. The General Judgment; 
427 L. Ott. Book 3, Part 2, § 4. Necessity for and Freedom of the Redemption; D 793 
428 L. Ott. Book 3, Part 2, § 9. The Soteriological Importance of Christ's Sacrifice; D 790 
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Mt 7, 15  Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 

2 Jn 10-11 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte 
ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má 
účasť na jeho zlých skutkoch. 

Tít 3 10-11 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď 
vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba. 

Sk 4, 12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, 
daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.  

 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PÁPEŽ BONIFÁC VIII. BULLA UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Viera nás núti prijať a pridržiavať sa toho, že je len jedna svätá a 
apoštolská Cirkev. A pevne v ňu veríme a úprimne vyznávame, že mimo 
Cirkvi niet spásy a ani odpustenia hriechov. (...) Predstavuje jedno tajomné 
telo, ktorého hlavou je Kristus, hlavou Krista je však Boh. V nej je len jeden 
Pán, jedna viera, jeden krst. (Ef 4, 5) (N 376) 

 Vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a oznamujeme každému ľudskému 
stvoreniu, že pre potrebu spásy je nevyhnutné, aby sa úplne podriadil 
Rímskemu pápežovi.  (D 469) 

 
FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 

 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 
verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. (N 381 D 714) 

 
PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870). PRVÁ SCHÉMA 

KONŠTITÚCIE O KRISTOVEJ CIRKVI 

 Ďalej je článkom viery: Mimo Cirkvi nemôže byť nikto spasený. Isteže, nie 
všetci, čo žijú v neprekonateľnej nevedomosti ohľadom Krista a jeho 
Cirkvi, už na základe tejto nevedomosti by mali byť zatratení. Veď v 
očiach Pánových nepadá na nich nijaká vina; on chce, aby všetci ľudia boli 
zachránení a dospeli k poznaniu pravdy. Darúva aj svoju milosť každému, 
kto sa podľa svojich síl namáha, takže môže dosiahnuť ospravodlivenie a 
večný život. Túto milosť však nedosiahne nikto, kto je odtrhnutý od 
jednoty viery alebo od spoločenstva s Cirkvou z vlastnej viny a keď tak aj 
odchádza z tohto života. Kto nie je v tejto arche, zahynie v potope. A tak 
zavrhujeme a dištancujeme sa od bezbožného učenia o rovnocennosti 
všetkých náboženstiev, čo odporuje aj ľudskému rozumu. A tak chcú deti 
tohto sveta odstrániť rozdiel medzi pravým a falošným a hovoria: Dvere 
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do večného života sú otvorené všetkým, nezáleží na tom, z akého 
náboženstva pochádzajú. Alebo: Ohľadom pravdy nejakého náboženstva 
je vždy iba väčšia alebo menšia pravdepodobnosť nikdy však istota. 
Takisto odsudzujeme bezbožný názor tých, ktorí otvárajú nebeské 
kráľovstvo pod falošnou zámienkou: je nevhodné a rozhodne nie je na 
spásu nevyhnutné opustiť náboženstvo, v ktorom sa človek narodil, 
vyrástol, aj keď je ono falošné. Ba obviňujú Cirkev, ktorá vyhlasuje, že 
pravým náboženstvom je jedine ona, a ktorá všetky náboženstvá a sekty, 
ktoré sú odlúčené od jej spoločenstva, odmieta a zavrhuje. Domnievajú sa 
možno, že nespravodlivosť by mohla mať niekedy účasť na spravodlivosti 
a temnota na svetle a že by Kristus mohol uzavrieť so satanom nejaký 
dohovor. (N 369) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) 

DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA DEI FILIUS O KATOLÍCKEJ VIERE 

 Iba katolíckej Cirkvi patria totiž všetky tie mnohé a predivné znaky, ktoré 
jej Boh udelil, aby bola vierohodnosť katolíckej viery očividná. (N 385) 

 Cirkev je vo svojom zriadení tak plne ohraničená a vymedzená, že nijaká 
spoločnosť, ktorá je oddelená od jednoty viery alebo od spoločenstva tohto 
tela, nemôže byť nijako nazvaná časťou alebo údom Cirkvi. Cirkev nie je 
cez rozličné spoločnosti, ktoré sa nazývajú kresťanskými, ani rozptýlená a 
rozdelená; je celkom v sebe sústredená a uzavretá do jednoty. V jej jednote 
viditeľnej všetkým je nerozdeleným a nerozdeliteľným telom, ona je práve 
samým Tajomným telom Kristovým. O nej povedal Pavol: „Jedno je telo a 
jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je 
Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých." (Ef 4, 4-6) (N 390) 

 Pretože smrteľní pútnici na zemi až do skončenia sveta musia prichádzať 
k spáse skrze Krista, jeho Cirkev je jediným spoločenstvom spásy, ktoré až 
do skončenia sveta vo svojom zriadení existuje stále nemeniteľné a 
nepohnuteľné. (N 391) 

 

UČENIE CIRKVI 

PÁPEŽ PIUS IX. v dokumente SYLLABUS ERRORUM (Príloha k encyklike 
Quanta cura. 8.12.1864) odsúdil tieto omyly: 
 

 Každý človek môže slobodne prijímať a vyznávať to náboženstvo, ktoré 
vedený svetlom rozumu, by považoval za pravdivé. (Allocution "Maxima 
quidem," June 9, 1862; Damnatio "Multiplices inter," June 10, 1851.; D 1715) 

 V bohoslužbe akéhokoľvek náboženstva môžu ľudia nájsť cestu k večnej 
spáse a dosiahnuť večnú spásu. (Encyclical "Qui pluribus," Nov. 9, 1846; D 1716) 



 

288 INÉ NÁBOŽENSTVÁ - HERETICI 

 Protestantizmus nie je nič iné ako iná forma toho istého pravého 
kresťanského náboženstva, v ktorom je možné slúžiť Bohu podobne ako v 
katolíckej Cirkvi. (Encyclical "Noscitis," Dec. 8, 1849; D 1718) 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

CIC 1983 

Kán. 747  § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, 
verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, 
nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým 
národom. 

Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 
napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a 
univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným 
zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; 
všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré 
sú s nimi v rozpore. 

Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení. 

Kán. 1364 § 1. Apostata, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie; 
klerik môže byť okrem toho potrestaný trestami, o ktorých sa 
hovorí v Kán. 1336, § 1, bod 1, 2 a 3. 

Kán. 1365 Za zakázané spoluúčinkovanie pri bohoslužbách má byť vinník 
potrestaný spravodlivým trestom. 

Kán. 915 Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní a 
postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu a 
iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. 

Kán. 781 Keďže celá Cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska a dielo 
evanjelizácie treba považovať za základnú povinnosť Božieho 
ľudu, všetci veriaci, vedomí si vlastnej zodpovednosti, majú mať 
v misijnom diele svoj podiel. 

Kán. 211 Všetci veriaci majú povinnosť a právo vynasnažovať sa, aby sa 
božské posolstvo spásy stále viac a viac dostávalo k všetkým 
ľuďom všetkých čias a celého sveta.  

Kán. 204   § 1. Veriaci sú tí, ktorí ako krstom včlenení do Kristovho tela sú 
ustanovení za Boží ľud, a tým, že sa svojím spôsobom stali 
účastní na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej úlohe, sú 
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podľa svojho vlastného postavenia povolaní uskutočňovať 
poslanie, ktoré Boh zveril Cirkvi, aby ho plnila vo svete. 

   § 2. Táto Cirkev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako 
spoločnosť, jestvuje v katolíckej Cirkvi, spravovanej nástupcom 
Petra a biskupmi v spoločenstve s ním. 

 

CIC 1917 

Kán. 2314 § 1. Všetci odpadlíci od kresťanskej viery a všetci a jednotliví 
bludári alebo rozkolníci upadajú bez ďalšieho do 
exkomunikácie;  

Kán. 2316 Kto akýmkoľvek spôsobom sám od seba a vedome podporuje 
rozširovanie bludárstva alebo kto pestuje duchovný styk 
s bludármi proti predpisu Kán. 1258, je podozrivý z bludárstva.  

Kán. 1258 Veriaci nesmú žiadnym spôsobom činne byť prítomní alebo mať 
účasť na bohoslužbách nekatolíkov. 

Kán. 2318 § 1. Do exkomunikácie, vyhradenej zvláštnym spôsobom 
Apoštolskej Stolci, upadajú bez ďalšieho, akonáhle je dielo 
uverejnené, vydavatelia kníh odpadlíkov, bludárov a 
rozkolníkov, v ktorých sa šíri odpadlíctvo, bludárstvo a rozkol, a 
tiež tí, ktorí tieto knihy alebo iné, apoštolským listom menovite 
zakázané, obhajujú alebo vedome bez náležitého dovolenia čítajú 
alebo uchovávajú.  

Kán. 823 § 1. Nie je dovolené celebrovať omšu sv. v chráme bludárov alebo 
rozkolníkov, aj keby bol kedysi riadne posvätený alebo 
požehnaný. 

Kán. 1324 Nestačí vystríhať sa bludárskej zvrátenosti, ale je treba vyhýbať 
sa svedomite tiež tým chybám ktoré sa im viac či menej 
približujú; nakoľko všetci musia zachovávať tiež konštitúcie a 
výnosy, ktorými Svätý Stolec tieto zvrátené názory zavrhuje 
a zakazuje. 

Kán. 1325 § 1. Veriaci v Kristovi sú povinní otvorene vyznávať kresťanskú 
vieru kedykoľvek by ich mlčanie, otáľanie alebo spôsob konania 
v sebe zahrňovali skryté zapretie viery, opovrhovanie 
náboženstvom, urážku Boha alebo pohoršenie blížneho. 

 § 3. Nech sa katolíci chránia konať bez povolenia Svätej Stolice, 
alebo v naliehavom prípade bez povolenia miestneho ordinára, 
učené hádky alebo porady s nekatolíkmi, obzvlášť verejné. 
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15.1   VERÍME V TOHO ISTÉHO BOHA AKO MOSLIMOVIA A ŽIDIA?  
 

DOGMA (De fide): 
 V Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z týchto troch Osôb 

vlastní tú istú Božskú podstatu.429 

 

 

             
SVÄTÉ PÍSMO 

Jn 10, 30 Ja a Otec sme jedno.  
Jn 14,10  Ja som v Otcovi a Otec vo mne.“   
Jn 5, 22-23 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si 

všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si 
ani Otca, ktorý ho poslal.  

Mt 10, 33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím 
Otcom, ktorý je na nebesiach.  

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

RÍMSKA SYNODA ZA PÁPEŽA DAMAZA I. (r. 382) 

 Kto nevyznáva tri opravdivé osoby Otca, Syna a Ducha Svätého, ktoré sú 
si navzájom rovnaké, ktoré sú stále živé, obsahujúce všetko viditeľné a 
neviditeľné, ktoré všetko môžu, všetko súdia, všetko oživujú, všetko 
tvoria, všetko zachraňujú, je heretik. (N 263) 

 Kto hovorí, že Otec je Boh a jeho Syn je Boh a Duch Svätý je Boh a tým 
ich rozdeľuje a volá ich Bohmi, a kto ich v dôsledku jedného božstva a 
jednej sily, ktorá podľa toho, ako veríme a vieme, patrí Otcovi a Synovi 
a Duchu Svätému, nevolá Bohom; kto vyníma Syna alebo Ducha Svätého 
a domnieva sa, že Bohom treba volať iba Otca, a kto takto verí v jedného 
Boha, je heretik vo všetkom, ba je židom...  Toto je teda spása kresťanov, 
že veríme v Trojicu, t. j . v Otca a Syna a Ducha Svätého, a pokrstení v 
ňu bez pochybovania veríme, že jej patrí pravé jedno božstvo a sila, 
vznešenosť a podstata. (N 265, D 82)  

ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 

 Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej 
viery; kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, 
bezpochyby naveky zahynie. Katolícka viera je však táto: uctievame si 
jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote bez zmiešania Osôb a bez 
oddeľovania podstaty. (N 915; D 39) 
 

                                                           

429 Ott: Part 2, Sect. 1, Chapt. 1, § 2. The Doctrinal Decisions of the Church; Denzinger 1-12 
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DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553) 

 Kto nevyznáva, že Otec, Syn a Duch Svätý majú jednu prirodzenosť čiže 
bytnosť, jednu silu a moc; (kto nevyznáva) jednopodstatnú (homousion) 
Trojicu, jedno Božstvo, ktoré je uctievané v troch hypostázach čiže 
osobách (prosópon), nech je exkomunikovaný. Totiž je len jeden Boh a 
Otec, z ktorého je všetko, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého je 
všetko, a jeden Duch Svätý, v ktorom je všetko. (N  180) 

 

VYZNANIE VIERY JEDENÁSTEJ SYNODY V TOLEDE (r. 675) 

Rozličnosť nie je oddelenosť 

 Napriek tomu neslobodno považovať tieto tri Osoby za oddeliteľné od 
seba, lebo - ako veríme - ani jedna pred druhou, ani jedna po druhej, ani 
jedna bez druhej nikdy nejestvovala. Sú totiž neoddeliteľné vo svojom 
bytí a účinkovaní.  Veríme totiž, že medzi plodiacim Otcom a plodeným 
Synom alebo vychádzajúcim Duchom Svätým nebol nijaký časový 
interval, v ktorom by buď plodiaci bol niekedy pred plodeným, alebo 
plodiaci bol bez plodeného, alebo Duch Svätý vo svojom vychádzaní bol 
neskorší ako Otec a Syn. Preto teda vyznávame a veríme, že táto Svätá 
Trojica je nerozdeliteľná a nezmiešaná. Hovoríme podľa učenia našich 
predkov o týchto troch Osobách, aby ako také boli uznávané, a nie aby boli 
rozdeľované. (N 275) 

 

UČENIE CIRKVI 

PÁPEŽ PIUS XI. Encyklika Mortalium Animos (6.1.1928) 

 ...Áno, existuje skupina ľudí, pozbavená úplne náboženského zmyslu, 
ktorí...organizujú kongresy, stretnutia...s nevercami každého druhu...a tiež 
aj s tými, ktorí odvrhli Krista...Oni totiž vyznávajú bludný názor, že všetky 
náboženstvá sú viac menej dobré a chvályhodné...Tí, ktorí vyznávajú tento 
názor, nie len, že sa nachádzajú v omyle, ale zároveň deformujú skutočný 
pojem „náboženstva“, a tak odmietajúc ho, postupne upadajú v 
naturalizmus a ateizmus. Podporovať takéto názory a podporovať takéto 
podujatia znamená opustiť náboženstvo zjavené Bohom..." 

 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Pri Ježišovom krste sa zjavili všetky tri božské osoby: Otec hlasom z neba, 
Syn krstom, Duch Svätý tým, že vzal na seba podobu holubice. (Mt. 3, 16-17).  
Túto pravdu nemôžeme pochopiť svojim slabým rozumom; preto ju 
nazývame tajomstvom najsv. Trojice. Nemôžeme pochopiť, ako je možné, že 
sú tri božské osoby a predsa len jeden Boh. Teda v istom ohľade traja, a 
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predsa len jeden! Trojica je niečo ≪nepochopiteľné a nevýslovné≫. (4. koncil 
Lateránsky)   
Ale rozumom osvieteným vierou môžeme prísť k veľmi osožnému poznaniu 
tajomstiev, keď tieto prirovnáme k veciam, aké sa nachádzajú v prírode. (Prvý 
Vatikánsky koncil 3, 4)  
Tri božské osoby majú spoločnú: podstatu, vlastnosti a diela. Preto nie sú 
traja Bohovia, ale len jeden Boh. Poznanie tajomstva najsv. Trojice môžeme 
mať len zo zjavenia.  
 A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to 

Syn bude chcieť zjaviť.  (Mt. 11, 27)  
Vieru v toto tajomstvo verejne vyznávame, keď sa žehnáme sv. krížom, v 
apoštolskom vyznaní viery, pri krste a ostatných sviatostiach, pri všetkých 
sväteninách a žehnaniach a na sviatok najsv. Trojice. Tajomstvo najsv. Trojice 
je totiž základom, nášho kresťanského náboženstva. Lebo bez poznania tejto 
pravdy nerozumieme vykúpeniu skrze Syna Božieho. 
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992) 

232 Kresťania sú krstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). 
„Viera všetkých kresťanov má svoj základ v Trojici“. (Sv. Cézar z Arles, 
Expositio symboli) 

251 Na formulovanie dogmy o Trojici Cirkev musela vyvinúť vlastnú 
terminológiu za pomoci pojmov filozofického pôvodu: „podstata“, 
„osoba“ alebo „hypostáza“, „vzťah“, atď. Tým však nepodriadila vieru 
ľudskej múdrosti, ale dala nový, nezvyčajný zmysel týmto termínom, 
ktoré mali odteraz vyjadrovať aj nevýslovné tajomstvo, „nekonečne 
prevyšujúce všetko, čo môžeme chápať ľudským spôsobom“. 

252 Cirkev používa termín „podstata - substantia“ (vyjadrený niekedy aj 
výrazom „bytnosť - essentia“, alebo aj „prirodzenosť - natura“) na 
označenie Božieho bytia v jeho jednote, termín „osoba - persona“ alebo 
„hypostáza“ na označenie Otca, Syna a Ducha Svätého v ich skutočnej 
vzájomnej odlišnosti a termín „vzťah - relatio“ na označenie 
skutočnosti, že odlišnosť troch božských osôb spočíva v ich 
vzájomnom pomere. 

Dogma o Najsvätejšej Trojici 
253 Trojica je jedna. Nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch 

osobách: „Trojicu jednej podstaty“. (II. Carihradský koncil (553): Denz.-Schönm. 

421) Božské osoby si nedelia jediné božstvo, ale každá z nich je celý Boh: 
„Otec je to isté ako Syn, Syn to isté ako Otec, Otec a Syn sú to isté ako 
Duch Svätý, to znamená podľa prirodzenosti jeden Boh“. (XI. Toledský 

koncil (675): Denz.-Schönm. 530) „Každá z troch osôb je onou skutočnosťou, 
totiž podstatou, bytnosťou alebo božskou prirodzenosťou“. (IV. 
Lateránsky koncil (1215): Denz.-Schönm. 804)  
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15.2   ŽIDIA 
 

DOGMY (De fide): 
 Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý Syn Boží.430 
 Kristus založil Cirkev.431 
 Byť členom Cirkvi je nevyhnutné pre spásu všetkých ľudí.432 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Kristus je najvyšším prorokom prisľúbeným v Starom zákone  
a absolútnym učiteľom ľudstva. (Sent. certa.) 

 

 
SVÄTÉ PÍSMO 

 

1 Jn 2, 22  Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je 
antikrist, kto popiera Otca i Syna. 

1 Jn 2, 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 
Mk 16, 16 Ale kto neuverí, bude zatratený.   
Jn 5, 12  Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život. 
Jn 1, 11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 
Jn 8, 39  Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: 

„Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky 
Abrahámove. 

Jn 8, 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol 
vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. 
Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. 

Jn 8, 24  Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo 
ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. 

Mk 8, 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto 
cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj 
Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“  

Mt 21, 43 Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa 
národu, ktorý bude prinášať úrodu.  

Mt 23, 37-39 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, 
čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, 
ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli 
ste! Hľa, váš dom vám ostáva pustý. Lebo vám hovorím: Odteraz 

                                                           

430 L. Ott. Book 3, Part 1, § 2. The Dogma of the True Divinity of Christ 
431 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 1. Christ and the Church; D 1821, D 2145 
432 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church 
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ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: „Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom.“ 

1 Kor. 1, 23 My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, 
pre pohanov bláznovstvo. 

1 Pet 2, 6-8 Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v 
neho verí, nebude zahanbený.“ Vám teda, ktorí veríte, je na česť; 
pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal 
kameňom uholným“, „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni 
naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. 

1 Sol 2,14-16  Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. 
Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú a nám bránia kázať 
pohanom, aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich 
hriechov. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev. 

Zjv 2, 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý, i rúhanie 
tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou 
satana. 

Zjv 3, 9  Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a 
nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred 
tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. 

Mat. 27, 25  Jeho krv na nás a na naše deti! 
Rim 11:23 Ale aj oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má 

moc naštepiť ich znova. 
 

UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 
 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 

verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja.  (N 381, D 714) 

 Svätá rímska cirkev pevne verí, vyznáva a učí, že záležitosti týkajúce sa 
pravidiel Starého zákona, Mojžišovho zákona, ktorý je rozdelený na 
obrady, posvätné rituály, obety a sviatosti, hoci boli vhodné pre službu 
Bohu v tom čase a boli stanovené preto aby znamenali niečo 
v budúcnosti, po príchode nášho Pána, ktorý bol nimi predpovedaný 
prestali platiť, a začali sviatosti Nového zákona; a že ktokoľvek, aj v záľube 
do nich, by do týchto pravidiel zákona vkladal nádeje a podroboval by sa 
im ako nevyhnutným pre spásu, ako keby viera v Krista nemohla bez nich 
spasiť, smrteľne hreší. Napriek tomu sa nepopiera, že po utrpení Krista 
až po vyhlásenie Evanjelia mohli byť dodržiavané a to až do doby kým sa 
nezačalo veriť, že v žiadnom prípade nie sú nevyhnutné pre spásu; ale po 
vyhlásení Evanjelia sa tvrdí, že ich nemožno dodržiavať bez toho, aby 
došlo k strate večnej spásy. (D 712) 
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KATECHIZMUS  

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Židia sa domnievali, že Mesiáš bude veľkým, pozemským kráľom, ktorý ich 
vymaní spod rímskeho jarma; mysleli si, že ich obohatí pozemskými 
statkami. No Kristus prišiel v poníženosti a chudobe a k tomu ešte prikazoval 
i sebazaprenie, skutky milosrdenstva a pod. Okrem toho Kristus vytýkal 
farizejom ich pokrytectvo a svätuškárstvo; nazýval ich vybielenými hrobmi a 
dietkami diabla.   
 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným 

hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných 
kostí a všelijakej nečistoty! (Mt. 23, 27; Jn 8, 44)  

Preto proti nemu a jeho učeniu Židia brojili. Keď však hlavní kňazi a farizeji 
počuli o vzkriesení Lazara, povedali: ≪Tento človek činí mnohé divy. Ak ho 
necháme tak, všetci v neho uveria ≫.   
 A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. (Jn 11, 53) 

Židia často potupovali Krista; nadávali mu napr. do ≪samaritánov≫ a do 
≪posadlých diablom≫. (Jn 8, 48) 
Ale keď sa Židia vyhrážali Pontskému Pilátovi, že ho u cisára obžalujú, 
odsúdil Krista na smrť na kríži. 
 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ (Mt. 27, 25) 

Na Veľkonočnú sobotu, teda v najväčší židovský sviatok, spočíval Kristus v 
hrobe. Židia, ktorí všetkým prorokom odporovali a ich aj zabíjali  
 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli 

k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka 
zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste! (Mt. 23, 37),  

museli ťažko trpieť za svoju nekajúcnosť (r. 70); lebo prišlo na nich súženie, 
aké od počiatku sveta nebolo, ani viac nebude.  
 Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz 

a už ani nebude. (Mt. 24, 21)  
Jeruzalem bol Rimanmi celkom rozbúraný, vyše 1 milióna ľudí zahynulo 
hladom, morom, v boji brata proti bratovi a mečom Rimanov. (Josephus Flavius) 

Kristus vedel i to, že Židia budú roztrúsení medzi všetky národy.  
 Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a 

po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov. (Lk. 
21, 24) 

Židia chválili Herodesa, že dal usmrtiť apoštola Jakuba; preto Herodes dal 
uväzniť i Petra, aby ho usmrtil.  
 Kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. 

Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, 
rozkázal chytiť aj Petra. (Sk. ap. 12, 1-3) 

Židia sa obrátia. To, že židovský národ bude na konci dní ešte tu, na to 
poukázal Kristus, keď predpovedajúc súd sveta, doložil:  
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 Nepominie sa toto pokolenie (= židovský ľud), kým sa toto všetko 
nestane. (Mt. 24,34)  

O obrátení židov prorokuje Oseaš:   
 Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa, bez 

obety a pomníka, bez efódu a terafimov.  Potom sa synovia Izraela 
obrátia a hľadať budú Pána, svojho Boha, i Dávida, svojho kráľa. Privinú 
sa k Pánovi a jeho darom na konci dní (Os. 3, 4-5)  

Jedna časť židov tak dlho zostane v slepote, kým plnosť pohanov nevojde do 
Cirkvi.  
 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre 

seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet 
pohanov, a tak bude spasený celý Izrael. (Rim. 11, 25-26)  

Židia majú význam i pre naše náboženstvo, lebo u nich sú sv. knihy Starého 
Zákona, ktorými sa potvrdzuje božské poslanie nášho Vykupiteľa. ≪Oni sú 
opatrovatelia našich sv. kníh≫. (Sv. Aug.) Židia síce veria v Boha, Božie zjavenia 
a odplatu na druhom svete, no už sa zväčša vzdali nádeje na Vykupiteľa; 
očakávajú len oslobodenie od všetkého utlačenia.   
 

MODLITBY ZA ŽIDOV433  

Veľký Piatok (Rímsky misál do roku 1959). 
 

A) 
Modlime sa za neverných židov (perfidis Judaeis), nech im náš Boh a Pán 
sníme závoj so srdca, aby aj oni poznali Krista Ježiša, Pána nášho.  

(Tu sa nepovie Orémus ani nepokľakne, lebo židia sa kľaňaním 
posmievali Kristovi.) 

Všemohúci večný Bože, Ty od svojho milosrdenstva neodháňaš ani 
neverných židov; vyslyš prosby naše, ktoré Ti prednášame za tento 
zaslepený národ, nech pozná svetlo pravdy Tvojej, ktorým je Kristus, aby sa 
tak zbavil svojej tmy. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen. 
 

B) 
Bože všetkej dobrotivosti a Otče milosrdenstva, pre najčistejšie srdce Márie 
Panny, ako i pre orodovanie svätých patriarchov a svätých apoštolov vrúcne 
Ťa prosíme, obráť svoj milosrdný zrak na pozostatky izraelského ľudu, aby 
aj židia prišli k poznaniu Ježiša Krista, nášho jediného Vykupiteľa, a stali sa 
účastnými milosti drahocenného vykúpenia smrti kríža, na ktorom Syn Tvoj 
sa modlil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.” Amen. 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA  

Kán. 747  § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, 

                                                           

433 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 487, 764 
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verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, 
nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým 
národom. 

Kán. 781 Keďže celá Cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska a dielo 
evanjelizácie treba považovať za základnú povinnosť Božieho 
ľudu, všetci veriaci, vedomí si vlastnej zodpovednosti, majú mať 
v misijnom diele svoj podiel. 

Kán. 211 Všetci veriaci majú povinnosť a právo vynasnažovať sa, aby sa 
božské posolstvo spásy stále viac a viac dostávalo k všetkým 
ľuďom všetkých čias a celého sveta.  

 

15.2.1  Starý vs. Nový Zákon 
 

DOGMY (De fide): 
 Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý Syn Boží.434  
 Syn Boží sa stal človekom, aby vykúpil ľudí.435 
 Bohočlovek Ježiš Kristus je najvyšším veľkňazom.436 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Kristus je najvyšším prorokom prisľúbeným v Starom zákone a 
absolútnym učiteľom ľudstva. (Sent. certa.) 

 Starozákonné sviatosti nespôsobovali milosť ex opere operato437, ale len 
vonkajšiu, zákonnú čistotu. (Sent. certa.) 

 
 

 

 

SVÄTÉ PÍSMO 

 

2 Kor 3, 12-16 Hovoríme celkom slobodne a otvorene, a nie ako Mojžiš; on 
si dával na tvár závoj, aby synovia Izraela nevideli koniec toho 
pominuteľného. Ale myseľ im otupela. Až do dnešného dňa 
ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj neodhalený, lebo 
ho Kristus odstraňuje. A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci 
závoj, keď čítajú Mojžiša. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj 
spadne. 

                                                           

434 L. Ott. Book 3, Part 1, § 2. The Dogma of the True Divinity of Christ; D 40, D 54, D 86, D 148, D 214 
et seq., D 290 
435 L. Ott. Book 3, Part 2, § 1. The Purpose of the Incarnation; D 86 
436 L. Ott. Book 3, Part 2, § 7. Reality of Christ's Priestly Office; D 122, D 938 
437 ex opere operato = už na základe vykonania sviatostného znaku 
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Mt 5, 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; 
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 

Rim 3, 20-21 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený 
nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz 
sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon 
i Proroci. 

 

UČENIE CIRKVI 

PÁPEŽ PIUS XII. MYSTICI CORPORIS. O TAJOMNOM TELE KRISTOVOM.(1943) 

Vykupiteľovou smrťou Nový zákon nastúpil na miesto zrušeného Starého 
zákona. Vtedy bol krvou Ježiša Krista potvrdený zákon Kristov spolu so svojimi 
tajomstvami, zákonmi, ustanovizňami a svätými obradmi pre celý okruh sveta. 
Veď dokiaľ božský Spasiteľ kázal na malom území, — bol totiž poslaný iba k 
strateným ovciam Izraela — súčasne platil i Zákon i Evanjelium. Ale na nástroji 
svojej smrti Ježiš zrušil Zákon a jeho predpisy, pribil na kríž rukopis Starého 
zákona a vo svojej krvi, vyliatej za celé ľudské pokolenie, ustanovil Nový 
zákon. „Vtedy, píše svätý Lev Veľký hovoriac o kríži Pánovom, zjavne sa prešlo 
od Zákona k Evanjeliu, od synagógy k Cirkvi, od mnohých obetí k jednej hostii, 
takže keď Pán vypustil dušu, roztrhla sa náhle od vrchu až nadol tá tajomná 
opona, ktorá zastierala vnútrajšok chrámu a sväté tajomstvo. (Lev Veľký, Srm. 

LXVII. Migne P.L. 374) Na kríži teda zomrel Starý zákon, ktorý čoskoro mal byť 
pochovaný a smrtonosný, aby urobil miesto Novému zákonu, pre ktorý si 
Kristus vyvolil apoštolov za jeho súcich vysluhovateľov. 
 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 4. ZASADNUTIE 
Posvätný ekumenický a všeobecný Tridentský koncil [...] si stále kládol 

za cieľ vykoreniť bludy a zachovať v Cirkvi čistotu evanjelia. Toto evanjelium 
kedysi vo svätých Písmach prorokmi prisľúbené náš Pán Ježiš Kristus, Syn 
Boží, najprv vlastnými ústami ohlasoval a potom ho svojim apoštolom 
rozkázal hlásať „všetkému stvoreniu" (Mk 16, 15) ako prameň každej 
spasiteľnej pravdy a mravného poriadku. Koncil vie, že táto pravda a tento 
poriadok sa nachádzajú v napísaných knihách a v nenapísaných tradíciách, 
ktoré apoštoli dostali z úst Krista, alebo ich apoštoli vnuknutím Ducha 
Svätého akoby z ruky do ruky ďalej odovzdávali a tak sa dostali až k nám. (N 

87) A tak koncil nasleduje príklad pravoverných Otcov, keď všetky knihy 
Starého zákona a Nového zákona - veď autorom jedných i druhých je jeden 
Boh - spolu s tradíciami týkajúcimi sa viery a mravov uznáva a ctí si s tou 
istou láskou a úctou, veď pochádzajú buď z úst Krista, alebo boli vnuknuté 
Duchom Svätým a v katolíckej Cirkvi sa zachovávajú v neporušenej 
následnosti. (N 88) (Koncil) sa rozhodol, že k tomuto dekrétu pripojí zoznam 
posvätných kníh, aby nevznikla nijaká pochybnosť, ktoré knihy prijíma sám 
koncil. (N 89) 
 Kto však práve tieto celé knihy so všetkými ich časťami, ako sa čítajú v 

katolíckej Cirkvi a nachádzajú v starom latinskom vydaní Vulgáty, 
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neuznáva za posvätné a kanonické, alebo kto vedome a uvážene zavrhuje 
tradície, o ktorých bola reč, nech je exkomunikovaný. [...] (N 91) 

Cirkev ako vysvetľovateľka Svätého písma  
Okrem toho [koncil], aby držal na uzde ľahkomyseľných duchov, 

ustanovuje: nech sa nik neodváži vo veciach viery a mravov, ktoré patria k 
budovaniu kresťanského učenia, prekrúcať, spoliehajúc sa na svoju vlastnú 
múdrosť, Sväté písmo podľa svojho vlastného náhľadu proti tomu zmyslu, 
ktorého sa pridržiavala a pridržiava svätá matka Cirkev – jej totiž prislúcha 
vynášať úsudok o pravom zmysle a vysvetľovať posvätné Písma -, alebo Sväté 
písmo vysvetľovať proti jednomyseľnému súhlasu Otcov, aj keby také výklady 
neboli nikdy uverejnené. [...] (N 93) 

 

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. VIEROUČNÁ KONŠTITÚCIA DEI VERBUM O 
BOŽOM ZJAVENÍ 

Bohom zjavené pravdy, písomne vyjadrené a zachované vo Svätom 
písme, boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Svätá matka Cirkev na 
základe apoštolskej viery pokladá všetky knihy Starého a Nového zákona i 
všetky ich časti za posvätné a kánonické, pretože sú napísané z vnuknutia 
Ducha Svätého (porov. Jn 20, 31; 2 Tim 3, 16; 2 Pt 1, 19 – 21; 3, 15 – 16), majú za 
pôvodcu Boha a ako také boli odovzdané Cirkvi. Na napísanie posvätných 
kníh si Boh vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a 
sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori 
všetko to a len to, čo on sám chcel. Keďže teda všetko, čo tvrdia inšpirovaní 
autori, čiže svätopisci, sa má pokladať za tvrdenie Ducha Svätého, treba 
vyhlásiť, že knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, ktorú Boh chcel 
mať zaznačenú v posvätných knihách na našu spásu. A teda „celé Písmo je 
Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na 
výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na 
každé dobré dielo“ (2 Tim 3, 16 – 17 gr.). Boh, ktorý inšpiroval knihy obidvoch 
zákonov a je ich pôvodcom, múdro zariadil, že v Starom zákone sa skrýva 
Nový a v Novom zákone sa odhaľuje Starý. Lebo i keď Kristus uzavrel novú 
zmluvu vo svojej krvi (porov. Lk 22, 20; 1 Kor 11, 25), predsa knihy Starého zákona, 
ktoré boli vcelku prevzaté do ohlasovania evanjelia, nadobúdajú a prejavujú 
svoj plný zmysel v Novom zákone (porov. Mt 5, 17; Lk 24, 27; Rim 16, 25 – 26; 2 Kor 3, 

14 – 16), a ten zas objasňujú a vysvetľujú. 
Význam Nového zákona 
Božie slovo, ktoré je Božou mocou na spásu každému, kto verí (porov. Rim 

1, 16), vynikajúcim spôsobom je prítomné a prejavuje svoju silu v spisoch 
Nového zákona. Keď prišla plnosť časov (porov. Gal 4, 4), Slovo sa stalo telom a 
prebývalo medzi nami plné milosti a pravdy (porov. Jn 1, 14). Kristus založil 
Božie kráľovstvo na zemi, slovami i skutkami zjavil svojho Otca a samého 
seba, a svojou smrťou, vzkriesením a slávnym nanebovstúpením, ako aj 
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zoslaním Ducha Svätého dokonal svoje dielo. Vyzdvihnutý od zeme, všetkých 
priťahuje k sebe (porov. Jn 12, 32 gr.), on, ktorý jediný má slová večného života 
(porov. Jn 6, 68). A toto tajomstvo nebolo vyjavené predošlým pokoleniam tak, 
ako sa teraz v Duchu Svätom zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom 
(porov. Ef 3, 4 - 6 gr.), aby hlásali evanjelium, vzbudzovali vieru v Pána Ježiša 
Krista a zhromažďovali Cirkev. Spisy Nového zákona sú trvalým a božským 
svedectvom o týchto veciach. 

 
 

15.3  ISLAM 
 

DOGMY (De fide): 
 Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý Syn Boží.438 
 Kristus založil Cirkev.439 
 Byť členom Cirkvi je nevyhnutné pre spásu všetkých ľudí.440 

 

 

 

 
 

SVÄTÉ PÍSMO 
 

1 Jn 2, 22  Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je 
antikrist, kto popiera Otca i Syna. 

1 Jn 2, 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 
Mk 16, 16 Ale kto neuverí, bude zatratený.  
Jn 14, 6  Nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa. 
Jn 10, 30 Ja a Otec sme jedno. 
1 Kor 10, 20-21 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja 

nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť 
Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na 
Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 

2 Sol 1, 6-9 A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, a 
vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán 
Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, 
čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána 
Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej 
tváre a slávy jeho moci. 

2 Kor 6, 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť 
na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 

  

                                                           

438 L. Ott. Book 3, Part 1, § 2. The Dogma of the True Divinity of Christ 
439 L. Ott. Book 4, Part 2, § 10. 1. Christ and the Church; D 1821, D 2145 
440 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 
 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 

verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. (N 381, D 714) 

 
PÁPEŽ GREGOR XVI. SUMMO IUGITER STUDIO (O ZMIEŠANÝCH 

MANŽELSTVÁCH, 27. MÁJA, 1832) 
 Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné skutočne uctievať Boha 

mimo nej.  
 

KATECHIZMUS  

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
Kým naša Cirkev ohlasuje slovo Božie (pravdy zjavenia) kázňou, zatiaľ 
mohamedáni ho ohlasujú ohňom a mečom. Nebeské radosti nie sú telesné, 
aké napr. sľuboval Mohamed svojim prívržencom.  
  Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 

(Mt. 22, 30) 
 

UČITELIA CIRKVI: 

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: 
Avšak tí, kto zavádzali medzi ľuďmi falošné náboženstvá, postupovali 

opačnou cestou, ako je zrejmé u Mohameda, ktorý zmiatol národy sľubmi 
telesných rozkoší, ku ktorých túžbe dráždi telesná žiadostivosť. Zaviedol tiež 
prikázania zhodné s tým, čo sľúbil, a úplne povolil uzdu telesnej žiadostivosti, 
ktorú telesní ľudia ochotne počúvajú. Nepodal tiež žiadne dôkazy o ich 
pravdivosti, okrem takých, ktoré každý rozumný človek obyčajne musí 
spoznať prirodzenou mysľou; ba dokonca to pravdivé, čo učil, tiež premiešal 
s rôznymi bájkami a najklamnejšími poučkami. Tiež nepoužil ani nejaké 
nadprirodzene vykonané divy, aké si priberajú na pomoc iba svedectvá 
zhodné s Božím vnuknutím, kde viditeľný úkon, ktorý môže byť jedine Boží, 
preukazuje, že učiteľ pravdy je neviditeľne inšpirovaný. Naopak povedal, že 
je poslaný mocou zbraní; také divy konajú tiež lupiči a tyrani. Od začiatku mu 
tiež neverili žiadni mudrci vo veciach Božích ani tí, čo boli zbehlí v božských 
i ľudských záležitostiach, ale ľudia suroví, zdržiavajúci sa v púšti, úplne 
neznalí nejaké božskej náuky; ich množstvom a ozbrojeným násilím si 
podrobil iných. Tiež o ňom nesvedčia žiadne božské proroctvá 
predchádzajúcich prorokov. Každému, kto pozrie na jeho zákon je jasné, že 
svojím rozprávkovým rozprávaním dokonca skôr kazia všetky diela Starého 
aj Nového Zákona. Preto zanechal svojim nasledovníkom chytrú radu, aby 
nečítali knihy Starého a Nového Zákona, aby nimi nebol usvedčený z 
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klamstva. Preto je jasné, že tí, ktorí veria jeho slovám, veria ľahkomyseľne. 
(Summa contra Gentiles. Summa proti pohanom 1, 16) 
 

SV. DON BOSCO: 
„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by 

trvalo pridlho. (...) Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi 
judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie 
prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej 
sily. (Toto) náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, 
umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu 
lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie 
zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu - aby 
zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“  

Mohamedánstvo je súbor maxím povyberaných z viacerých 
náboženstiev, ktoré, ak sa  praktizujú, majú za následok zničenie akejkoľvek 
morálnej zásady. Mohamed tvrdil, že urobil jeden zázrak. Povedal, že dokázal 
obnoviť časť mesiaca, ktorý mu spadol do rukáva. Moslimovia si tento 
smiešny zázrak pripomínajú znakom polmesiaca. 
 Mohamedovo náboženstvo pozostáva z príšernej kombinácie 
judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Arábiu tvorili židia, kresťania a pohania. 
Mohamed vybral určitú časť každého náboženstva, ktoré vyznávali, aby si ich 
získal na svoju stranu, a aby ho nasledovali. Vybral samozrejme také 
tvrdenia, ktoré by uprednostňovali zmyslové pôžitky. 

Mohamed svoje náboženstvo nešíril prostredníctvom zázrakov či 
presvedčivých slov, ale vojenskou silou. Toto náboženstvo, ktoré dávalo 
prednosť akémukoľvek druhu zhýralosti, mu za krátky čas umožnilo stať sa 
vodcom skupiny zbojníkov. S nimi urobil nájazdy do východných krajín a 
podrobil si ľudí. Nezískal si ich hlásaním pravdy, zázrakmi ani proroctvom. 
Dosiahol to len tým, že zdvihol svoj meč nad hlavu ľudu a skričal: „Uveríte 
alebo zomriete!“ 

Kresťanské náboženstvo istým spôsobom robí človeka na tomto svete 
šťastným, aby raz povstal k nebeskej radosti. Mohamed znehodnocuje a 
zneucťuje ľudskú podstatu a tým, že pravé šťastie nahrádza zmyslovými 
pôžitkami, znižuje hodnotu človeka na úroveň špinavých zvierat. (Don Bosco, J. 
Il cattolico istruito nella sua religione: trattenimenti di un padre di famiglia co' suoi figliuoli 
secondo i bisogni del tempo.Torino, 1853). 
 

SV. ALPHONSUS DE LIGUORI: 
Mohamedánsky raj je vhodný len pre zvieratá; špinavé zmyselné 

potešenie je všetko to, čo tam veriaci očakáva. (St. Alphonsus de Liguori, History of 
Heresies, Vol. 1., ch. vii., art. 1.) 

 
PÁPEŽ SV. JÁN PAVOL II.: 

„Každý, kto pozná Starý a Nový zákon a potom číta Korán, jasne vidí 
proces, akým sa úplne degraduje Božie Zjavenie. V islame všetko bohatstvo 
Božieho zjavenia, ktoré tvorí dedičstvo Starého a Nového zákona, sa jasne 
odsúva bokom. Alah je Bohom mimo tohto sveta, Bohom, ktorý má iba 
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majestát, nie je to Emmanuel, Boh-s-nami. Islam nie je náboženstvom spásy. 
Nie je tam miesto pre kríž a vzkriesenie. Ježiš sa spomína iba ako prorok, 
ktorý pripravuje všetko pre posledného proroka Mohameda. Spomína sa tam 
taktiež Mária, Jeho panenská Matka, ale tragické dejiny spásy sú úplne 
vynechané. Z tohto dôvodu je nielen teológia, ale aj antropológia islamu 
veľmi vzdialená od kresťanstva. V krajinách, kde sa k moci dostávajú 
fundamentalistické hnutia, ľudské práva a princípy náboženskej slobody sa 
bohužiaľ interpretujú veľmi jednostranne - z náboženskej slobody sa stáva 
sloboda uvaliť na všetkých ľudí „to pravé náboženstvo“. V týchto krajinách je 
situácia kresťanov niekedy veľmi znepokojujúca.“ (Ján Pavol II., Prekročiť prah 
nádeje. 1994) 

 

MODLITBA ZA POHANOV 441  

Na Veľký Piatok  
Modlime sa za pohanov: Nech všemohúci Boh odstráni hriešnosť z ich 

sŕdc, aby zanechali svoje modly a obrátili sa k živému a pravému Bohu a jeho 
jednoriodenému Synovi, Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu a Pánovi. 

Všemohúci večný Bože, Ty nechceš smrť hriešnikovi, ale vždy len ich 
život; prijmi milostive modlitbu našu, osloboď ich od modloslužby a pripoj 
ich k svätej Cirkvi tvojej na chválu a slávu mena Tvojho. Skrze tohože Krista, 
Pána nášho. Amen. 
 

Modlitba za neveriacich (Sv. František) 

Bože večný, Stvoriteľu sveta! Spomeň si, že i duše neveriacich pohanov sú 
tvoje stvorenia a že na obraz a podobenstvo Svoje si ich stvoril. Ajhľa, Pane! 
Týmito dušami naplňuje sa, na veľkú potupu Tvoju, peklo. Spomeň si, že Syn 
Tvoj, Ježiš Kristus, i za ich spasenie vytrpel preukrutnú smrť. Prosím, o Pane, 
nedopúšťa ďalej, aby najsvätejšieho Syna Tvojho neverci tupili a ním 
pohŕdali, ale uzmierený súc modlitbou nábožných duší a celej Cirkvi svätej, 
nevesty najsvätejšieho Syna Tvojho, pamätlivý buď milosrdenstva Svojho. 
Zabudni na ich modloslužobníctvo a neveru a daj, aby aj oni konečne spoznali 
Teba samého, pravého Boha, a ktorého si poslal Ježiša Krista, Pána nášho, 
ktorý je spása naša, život náš a vzkriesenie naše, skrze ktorého sme 
vyslobodení a spasení, ktorému buď česť a sláva po všetky veky. Amen.  

                                                           

441 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 488 



 

304 INÉ NÁBOŽENSTVÁ - HERETICI 

15.4   PROTESTANTIZMUS 
 

DOGMY (De fide): 
 Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov a 

viditeľnou hlavou celej Cirkvi tým, že mu bezprostredne a osobne udelil 
primát jurisdikcie.442 

 Cirkev založená Kristom je katolícka.443  
 Cirkev založená Kristom je jedinečná a jediná.444 
 Cirkev založená Kristom je Svätá.445 
 Cirkev založená Kristom je apoštolská.446 
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.447 
 Obeta sv. omše nie je iba obetou chvály a vďakyvzdania, ale tiež zmierlivou 

a prosebnou obetou.448 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Milosť posväcujúca vyviera z Krista, hlavy, na členov Jeho mystického 

tela. (Sent. communis.) 
 Mária, Matka Božia, má právo na kult uctievania. (Sent. certa.) 

 
 

 

 
JEDEN JE PÁN, JEDNA VIERA, JEDEN KRST. 

(Ef. 4, 5) 
 

2 Tim 4, 3–4 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si 
učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch 
od pravdy a obrátia sa k bájkam. 

Rim 16, 17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú 
rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a 
vyhýbajte sa im. 

Mt 15, 9  No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. 
Mt 7, 15  Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 

rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 
2 Sol 2, 11-12 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli 

odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. 
1 Tim 4, 1  Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú 

od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia 
démonov. 

                                                           

442 L. Ott. Book 4, Part 2, § 5. The Primacy of St. Peter; D 1823 
443 L. Ott. Book 4, Part 2, § 17. The Catholicity of the Church; D 6, D 86, D 1686 
444 L. Ott. Book 4, Part 2, § 15. The Unity of the Church; D 86, D 1821 
445 L. Ott. Book 4, Part 2, § 16. The Sanctity of the Church; D 2, D 1794 
446 L. Ott. Book 4, Part 2, § 18. The Apostolicity of the Church; D 86, D 14, D 1686 
447 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 
468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 1955, D 2286, D 2288 
448 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 25. The Effects of the Sacrifice of the Mass; D 950 
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Sk 20, 29  Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a 
nebudú šetriť stádo. 

2 Kor 11, 13 Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby 
boli Kristovými apoštolmi.  

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 

 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 
verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja.  (N 381, D 714) 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL. UČENIE PROTI LUTEROVI. Zoznam posvätných kníh 

 Kto však práve tieto celé knihy so všetkými ich časťami, ako sa čítajú v 
katolíckej Cirkvi a nachádzajú v starom latinskom vydaní Vulgáty, neuznáva 
za posvätné a kanonické, alebo kto vedome a uvážene zavrhuje tradície, o 
ktorých bola reč, nech je exkomunikovaný. (N 91) 

 

 Okrem toho (koncil), aby držal na uzde ľahkomyseľných duchov, 
ustanovuje: nech sa nik neodváži vo veciach viery a mravov, ktoré patria k 
budovaniu kresťanského učenia, prekrúcať, spoliehajúc sa na svoju 
vlastnú múdrosť, Sväté písmo podľa svojho vlastného náhľadu proti tomu 
zmyslu, ktorého sa pridržiavala a pridržiava svätá matka Cirkev – jej totiž 
prislúcha vynášať úsudok o pravom zmysle a vysvetľovať posvätné Písma 
- alebo Sväté písmo vysvetľovať proti jednomyseľnému súhlasu Otcov, aj 
keby také výklady neboli nikdy uverejnené. (N 93) 

Dekrét o dedičnom hriechu 

 Kto popiera, že sa v krste udelenom milosťou nášho Pána  Ježiša Krista 
odpúšťa vina dedičného hriechu, alebo aj tvrdí, že sa neodpúšťa všetko, čo 
tvorí pravú a vlastnú podstatu hriechu, ale hovorí, že sa to iba zvrchu 
zoškrabe, alebo sa to nepripočítava, nech je exkomunikovaný. (N 357) 

Dekrét o sviatostiach 
 

KÁNONY O SVIATOSTIACH 
Kánon 1 

 Kto hovorí, že nie všetky sviatosti Nového zákona ustanovil náš Pán Ježiš 
Kristus, alebo že je ich viac alebo menej ako sedem, totiž: krst, birmovanie, 
Eucharistia, pokánie, posledné pomazanie, rád a manželstvo, alebo že 
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niektorá z týchto siedmich nie je vlastne a skutočne sviatosťou, nech je 
exkomunikovaný. (N 506) 
 

Kánon 4 

 Kto hovorí, že sviatosti Nového zákona nie sú potrebné na spásu, ale že sú 
zbytočné a že ľudia môžu bez nich alebo bez túžby po nich iba skrze vieru 
dosiahnuť od Boha milosť ospravodlivenia - aj keď nie sú všetky pre 
každého jednotlivého potrebné - nech je exkomunikovaný.(N 509) 

Kánon 5 
 Kto hovorí, že tieto sviatosti boli ustanovené len na to, aby živili vieru, nech 

je exkomunikovaný. (N 510) 
Kánon 10 

 Kto hovorí, že všetci kresťania majú moc nad slovom a nad vysluhovaním 
všetkých sviatostí, nech je  exkomunikovaný. (N 515) 

Kánon 11 
 Kto hovorí, že u vysluhovateľov pri utváraní a vysluhovaní sviatostí sa 

nevyžaduje aspoň úmysel robiť to, čo robí Cirkev, nech je 
exkomunikovaný. (N 516) 

 

Pozn.: Kánon 1: proti Lutherovi, ktorý počet sviatostí zúžil, na tri alebo dve, 
sa zdôrazňuje ich sedempočetnosť; proti augsburskému vyznaniu., ktoré 
birmovanie a posledné pomazanie pripisovalo ustanoveniu apoštolov, sa 
zdôrazňuje ustanovenie všetkých, sviatostí Kristom. 
Kánony 4 a. 5 sú namierené proti Lutherovi, ktorý učil, že sviatosti sú vraj 
účinné len skrze vieru, ktorú vzbudzujú. 
Kánony 10 a 11 sú namierené proti učeniu Luthera; pretože vraj sviatosti 
pôsobia iba skrze vieru prijímateľa, nezávisia od osoby a úmyslu 
vysluhovateľa. (Neuner) 

 
KANÓNY O SVIATOSTI  KRSTU 

Kánon 6 
 Kto hovorí, že pokrstený nemôže, aj keby chcel, stratiť milosť, hoci by 

akokoľvek zhrešil, len nech sa nevzdá viery, nech je exkomunikovaný. (N 
537) 

 

Pozn. 6. kánon je zameraný proti Lutherovi, ktorý povedal, že jediným 
hriechom, ktorým, stráca človek ospravodlivenie, je neviera. (Neuner) 

 
KÁNONY O SVIATOSTI BIRMOVANIA 

Kánon 1 
 Kto hovorí, že birmovanie pokrsteného je prázdnou ceremóniou, a nie je 

pravou a vlastnou sviatosťou, alebo že kedysi nebolo ničím iným, iba 
akousi katechézou, v ktorej dospievajúci vydávali pred Cirkvou počet zo 
svojej viery, nech je exkomunikovaný.(N 555) 
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Kánon 2 
 Kto hovorí, že na Duchu Svätom páchajú bezprávie tí, čo posvätenej krizme 

birmovania pripisujú nejakú silu, nech je exkomunikovaný. (N 556) 
 

KÁNONY O SVIATOSTI  NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII: 
Kánon 1 

 Kto popiera, že v sviatosti najsvätejšej Eucharistie je prítomné opravdivo, 
skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána 
Ježiša Krista, a teda že je prítomný celý Kristus, a tvrdí, že je v nej iba ako v 
znaku alebo obraze alebo v účinnosti, nech je exkomunikovaný. (N 577) 

Kánon 4 
 Kto hovorí, že v obdivuhodnej sviatosti Eucharistie po konsekrácii nie je 

telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, ale že je len pri jej užívaní, keď sa 
prijíma, nie však predtým alebo potom, a že v konsekrovaných hostiách či 
partikulách, ktoré sa po prijímaní uchovávajú alebo zvyšujú, nezostáva 
pravé telo Pánovo, nech je exkomunikovaný. (N 580) 

 
UČENIE O OBETE SVÄTEJ OMŠE 

Kánon 3 
 Kto hovorí, že obeta omša je iba vzdávaním chvály alebo vďaky, alebo že je 

holou pripomienkou obety vykonanej na kríži, ale že nie je zmiernou 
obetou, alebo že osoží iba prijímajúcemu a že sa nemá obetovať za živých 
alebo zosnulých, za hriechy, tresty, zadosťučinenia a iné potreby, nech je 
exkomunikovaný. (N 608) 

 
UČENIE O SVIATOSTI POKÁNIA 

Kánon 6 
 Kto popiera, že sviatostné vyznanie bolo ustanovené alebo na spásu 

potrebné z Božieho práva, alebo kto hovorí, že spôsob tajného vyznávania 
hriechov jedine kňazovi, ktorý katolícka Cirkev od začiatku vždy 
zachovávala, nezodpovedá ustanoveniu a príkazu Kristovmu, a že je to 
ľudský výmysel, nech je exkomunikovaný. (N 665) 

Kánon 12 
 Kto hovorí, že Boh s vinou odpúšťa vždy aj celý trest, a že zadosťučinenie 

kajúcnikov nie je nič iné ako viera, ktorou prijímajú, že za nich zadosťučinil 
Kristus, nech je exkomunikovaný. (N 671) 

 
DEKRÉT O OSPRAVODLIVENÍ 

 Pretože v súčasnej dobe sa na skazu mnohých a na veľkú škodu katolíckej 
jednoty rozšírilo učenie o ospravodlivení, posvätný Tridentský koncil (...) 
chce predložiť všetkým veriacim pravé a zdravé učenie o ospravodlivení, 
ktoré Ježiš Kristus, „slnko spravodlivosti" (Mt 4,2), „pôvodca a zavŕšiteľ 
viery" (Hebr 12,2), učil, ktoré apoštoli ďalej odovzdali a svätá Cirkev pod 
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vedením Ducha Svätého stále zachovávala. Prísne zakazuje, aby sa odteraz 
niekto niečo iné odvážil veriť, hlásať alebo učiť, než ako sa v tomto dekréte 
ustanovuje a vyhlasuje. (N 790) 

 
 

EXKOMUNIKAČNÁ BULA DECET ROMANUM PONTIFICEM JEHO SVÄTOSTI 
LEVA X. (r. 1521) 

 Mocou od Boha mu zverenou prislúcha rímskemu pápežovi z Božieho 
ustanovenia a vymenovania vyhlasovať duchovné a časné tresty podľa 
toho, ako si to plne zaslúži každý jednotlivý prípad. 

 Teraz je slávnostne vyhlásený (Martin Luther) za heretika a rovnako tak 
ostatní, či už akéhokoľvek stavu a postavenia, ktorí vôbec nedbali na svoju 
vlastnú spásu, ale pred zrakmi všetkých ľudí sa stali nasledovníkmi 
zhubnej a heretickej Martinovej sekty, všetci tí, ktorí mu otvorene a 
verejne poskytovali pomoc, podporu, rady a priazeň a dodávali mu 
odvahu k jeho neposlušnosti a zatvrdnutosti a zabraňovali zverejneniu 
našej uvedenej buly: títo ľudia prepadli trestom stanoveným v danej bule 
a treba s nimi naložiť ako s heretikmi vylúčenými zo spoločenstva 
veriacich kresťanov, ako hovorí apoštol. (Tit 3, 10-11) 

 Chceli by sme dať všetkým na známosť zlovoľné dielo o Bohu a jeho cirkvi, 
ktoré Martin a jeho nasledovníci vytvorili bez ostychu vo svojej 
zaslepenosti. Chceme chrániť stádo pred nakazeným zvieraťom v 
obavách, aby sa jeho infekcia nerozširovala na jeho zdravé ovce. Preto 
vydávame nasledujúci príkaz jednému každému patriarchovi, 
arcibiskupovi, biskupovi, prelátom patriarchálnych a metropolitných 
katedrál, kolégiových chrámov a rehoľníkom všetkých rádov, aj 
žobravých - privilegovaných aj neprivilegovaných - nech sídlia 
kdekoľvek, a to so všetkou silou viery a sľubu poslušnosti a pod trestom 
exkomunikácie, ako to požaduje vykonanie týchto prítomných nariadení, 
aby sa postarali aj v iných chrámoch o zverejnenie, že Martin a jeho 
nasledovníci sú exkomunikovaní, zavrhnutí, odsúdení, zatvrdilí heretici 
postihnutí interdiktom, zbavení statkov a neschopní ich vlastniť a tak 
vymenovaní a postihnutí v týchto ustanoveniach. 

 Chceli by sme vytvoriť ešte ďalšiu príležitosť na potieranie dotyčného 
Martina a ďalších heretikov, o ktorých sme sa zmienili, ich nasledovníkov 
a stúpencov: Odteraz, ukladáme všetkým patriarchom a všetkým ďalším 
prelátom na základe ich viery a ich sľubu poslušnosti, práve preto, že sú 
poverení autoritou svätého Hieronyma potierať rozkoly, aby v tejto 
aktuálnej kríze, tak ako im to ukladá ich úrad, budovali obrannú stenu pre 
svoj kresťanský ľud. Nesmú mlčať ako nemí psi, ktorí nemôžu štekať, ale 
musia ustavične kričať a pozdvihovať hlas v kázňach a dosiahnuť, aby 
proti odsúdeným článkom menovaných heretikov bolo hlásané Božie slovo 
a pravda katolíckej viery. 

 Nikto nesmie porušiť toto ani žiadne ďalšie naše rozhodnutie, spis, 
vyhlásenie, nariadenie, ustanovenie, vôľu, dekrét prípadne sa mu 
protiviť. Ak sa niekto odváži niečoho takého, nech vie, že ho postihne 
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hnev všemohúceho Boha a blažených apoštolov Petra a Pavla. Tak sme 
prehovorili. 

 

UČENIE CIRKVI 

 
PÁPEŽ PIUS IX. V dokumente SYLLABUS ERRORUM (Príloha k encyklike 

Quanta cura. 8.12.1864) odsúdil tieto omyly: 
 

 Každý človek môže slobodne prijímať a vyznávať to náboženstvo, ktoré 
vedený svetlom rozumu, by považoval za pravdivé. (Allocution "Maxima 
quidem," June 9, 1862; Damnatio "Multiplices inter," June 10, 1851.; D 1715) 

 V bohoslužbe akéhokoľvek náboženstva môžu ľudia nájsť cestu k večnej 
spáse a dosiahnuť večnú spásu. (Encyclical "Qui pluribus," Nov. 9, 1846; D 1716). 

 Protestantizmus nie je nič iné ako iná forma toho istého pravého 
kresťanského náboženstva, v ktorom je možné slúžiť Bohu podobne ako v 
katolíckej Cirkvi. (Encyclical "Noscitis," Dec. 8, 1849; D 1718) 

 

KATECHIZMUS  

 

KATECHIZMUS (F. Spirago, 1907) 
 

Od založenia Cirkvi vzniklo vyše 200 iných cirkví, z ktorých každá učí inak. 
Ale keďže Kristus založil len jednu Cirkev, tak spomedzi všetkých týchto 
cirkví môže byť len jedna pravá. Dobrotivý Boh to usporiadal tak, že pravda, 
teda i pravá Cirkev, sa poznať musí po istých znakoch. 

Len v katolíckej Cirkvi sa nachádza nezmenené sv. Písmo a jeho pravý 
výklad. (Tridentský koncil 4. zasadnutie) Len apoštolom a ich nástupcom, 
biskupom, teda katolíckej Cirkvi Kristus Pán prisľúbil Ducha Svätého (Jn 14) a 
len katolíckej Cirkvi prisľúbil, že ju brány pekelné nepremôžu. (Mt. 16, 18.) 
Preto sv. Písmo, z ktorého katolícka Cirkev čerpá svoju náuku, sa nemohlo 
zmeniť. Na rozdiel od toho heretici svojvoľne zmenili jednotlivé miesta sv. 
Písma, prekrútili alebo i celkom vynechali také knihy a miesta, čo im neboli 
po vôli: tak Luther vynechal list sv. Jakuba, lebo sa v ňom hovorí, že viera bez 
skutkov je mŕtva. Žiaden katolík teda nesmie čítať protestantskú bibliu. 

Bludári, alebo heretici, sú tí, čo jednotlivé zjavené náboženské pravdy 
tvrdošijne zavrhujú. Najhlavnejšie Lutherove bludy sú:  

1. Niet najvyššieho učiteľského úradu.  
2. Najvyššiu cirkevnú moc má krajinský panovník.  
3. Niet kňazov, ale sú len samí svetskí ľudia (laici). Keď sa ustanovia 

cirkevní kazatelia, jednajú iba z ustanoveniania obce.  
4. Všetko, čo sa má veriť, je vo sv. Písme.  
5. Každý si môže vykladať sv. Písmo, ako chce.  
6. Sama viera spasí človeka, dobré skutky sú zbytočné.   
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7. To je preto, lebo človek skrze dedičný hriech stratil slobodu vôle.  
8. Niet kresťanskej obety, ani spovede, ani očistca, ani svätých. 

Cirkev pozdvihla svoj hlas proti Lutherovi na Tridentskom koncile.  
 
KATECHIZMUS (Sv. PIUS X.) 

 
Heretici sú tí z pokrstených, ktorí tvrdohlavo odmietajú veriť nejakú 

pravdu zjavenú Bohom a vyučovanú Katolíckou Cirkvou ako článok viery; 
napríklad Ariáni, Nestoriáni a rôzne sekty protestantov.  
 
KATECHIZMUS (Ján Pavol II., 1992)  
 
1400 Cirkevné spoločenstvá, ktoré vzišli z reformácie a sú od Katolíckej 

cirkvi oddelené, si neuchovali pôvodnú a integrálnu podstatu 
eucharistického tajomstva najmä preto, že im chýba sviatosť kňazstva. 
Z tohto dôvodu nie je pre katolícku Cirkev možné vzájomné 
eucharistické spoločenstvo (intercommunio) s týmito spoločenstvami. 

 
 

PREDPISY O SLÚŽENÍ SV. OMŠE 449 

Je zrejmé, že slúžiť sv. omšu má moc len kňaz. (Kán. 802, CIC 1917). Kto by 
sa opovážil, súc nevysvätený za kňaza, slúžiť sv. omšu je vyobcovaný z Cirkvi; 
a úkon, ktorý vykonal, nie je sv. omšou, lebo nemá na to moc. Kňazská moc 
slúženia sv. omše sa dosiahne len kňazským svätením a tak nekatolícke 
náboženské spoločnosti, hoci sa aj volajú „cirkvami“, sú odtrhnuté od 
katolíckej Cirkvi, nakoľko nemajú vysvätených kňazov, nemajú ani sv. omšu, 
hoci odbavujú bohoslužobné úkony, ktoré pozostávajú len z modlitieb 
a kázní, ale obetu nemajú. V dôsledku toho nemajú ani sv. prijímanie, hoci 
zaviedli požívanie chleba a vína ako pamiatku večere Pána. Nemajú sv. omše, 
a preto nemôžu mať ani Sviatosť Oltárnu. Ich duchovní nie sú kňazmi lebo 
neboli biskupmi vysvätení za kňazov. V poslednej dobe však aj inoverci 
volajú svojich duchovných kňazmi a biskupmi, hoci ich zakladatelia 
posvätenie kňazstva zavrhli.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

449  A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 143 
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MODLITBA ZA BLUDÁROV A ROZKOLNÍKOV 
 

NA VEĽKÝ PIATOK450 
(Bludárov myslíme protestantov a sekty, rozkolníkov myslíme 
pravoslávnych ktorí odmietajú skalu Petra, ktorého ustanovil Kristus náš 
Pán.) 

Modlime sa za bludárov a rozkolníkov, aby ich náš Pán a Boh z každého 
bludu vytrhol a k svätej, katolíckej a apoštolskej matke Cirkvi priviesť ráčil.  

Všemohúci večný Bože, Ty každému pripravuješ spásu a nechceš 
záhubu nikoho; zhliadni na duše diabolským podvodom oklamané; pomýlení 
nech sa zrieknu každého bludárskeho klamu, nech sa spamätajú v srdci a 
obrátia sa k jednote pravdy Tvojej. Skrze Krista, Pána nášho. Amen. 
 
MODLITBA ZA OBRÁTENIE ANGLIKÁNOV451 

Preblahoslavená Panna Mária, svätá Božia Rodička, Kráľovná a premilá 
naša Matka, milostivé obráť svoje milosrdné oči na Anglicko a zhliadni aj na 
nás, ktorí pevne v tebe dôverujeme. Skrze teba prišiel medzi nás Kristus, 
Vykupiteľ sveta, aby v ňom bola všetka naša nádej. Primlúvaj sa, teda za nás, 
ktorých si pod krížom Pánovým za synov prijala, ó bolestná Matka, oroduj za 
anglických bratov, odštiepených od svätej viery, aby sa s nami zjednotili v 
jednom pravom ovčinci svätej Cirkvi, pod zvrchovaným pastierstvom 
pápeža, námestníka Syna Tvojho, Ježiša Krista. Oroduj za nás všetkých, 
milostivá Matka naša, aby sme sa skrze živú vieru, dobrými skutkami 
oplývajúcu, hodnými stali s tebou v nebeskej vlasti Boha s tvári do tvári 
vidieť a na veky velebiť. Amen. 
 
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA  

DELIKTY PROTI NÁBOŽENSTVU A JEDNOTE CIRKVI 
 

Kán. 1365 Za zakázané spoluúčinkovanie pri bohoslužbách má byť vinník 
potrestaný spravodlivým trestom. 

 
  

                                                           

450  A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 487 
451 A. Radlinský. Nábožné výlevy. Spol. sv. Vojtecha 1945. Str. 763 
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DOGMA (De fide): 
 Boh je absolútne nemeniteľný.452  
 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o viere a 

mravoch.453 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LEBO NAŠI OTCOVIA SA SPRENEVERILI, ROBILI, ČO SA 

NEPÁČI PÁNOVI, NÁŠMU BOHU, A OPUSTILI HO. 

ODVRÁTILI SI TVÁR OD PÁNOVHO PRÍBYTKU A UKÁZALI 

MU CHRBÁT. 
2. Kroník 29, 6 

 

A TAK TEDA, BRATIA, STOJTE PEVNE A DRŽTE SA 

UČENIA, KTORÉ STE PRIJALI ČI UŽ SLOVOM  

A ČI NAŠÍM LISTOM. 
(2 Sol 2, 15) 

 

A NEPRIPODOBŇUJTE SA TOMUTO SVETU, ALE 

PREMEŇTE SA OBNOVOU ZMÝŠĽANIA, ABY STE VEDELI 

ROZOZNAŤ, ČO JE BOŽIA VÔĽA, ČO JE DOBRÉ, MILÉ A 

DOKONALÉ. 
(Rim 12, 2) 

 

Pokiaľ by sa niekto pokúsil o úlohu zozbierať dohromady všetky omyly,  

s ktorými sa prišlo proti viere, a mal by ich sústrediť do jedného a zhmotniť 

ich, bezpochyby by nemohol uspieť lepšie,  

ako sa to podarilo modernistom. (PÁPEŽ SV. PIUS X.) 

 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL. 3. ZASADNUTIE (1870) 

 Ten, kto tvrdí, že sa môže stať, že v súlade s pokrokom vo vede sa musí dať 
článkom viery predkladaným Cirkvou iný zmysel, než ako ho chápala a 
chápe Cirkev, nech je exkomunikovaný.  (N 57) 

 
 

                                                           

452 L. Ott. Book 1, Part 1, § 17. God's Immutability; D 428, D 1782 
453 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 1. The Infallibility of the Church; D 1839 
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UČENIE CIRKVI 

 

PRÍSAHA PROTI MODERNIZMU PREDPÍSANÁ PÁPEŽOM PIOM X. (1910): 

Zloženie prísahy sa vyžadovalo od celého kléru, činného v pastorácii alebo vo 
vyučovaní. 

 Prijímam a pridržiavam sa pevne všetkého a každej jednotlivosti, čo bolo 
neomylným magistériom Cirkvi určené, ustanovené a vysvetlené, najmä 
tie časti učenia, ktoré sú v priamom protiklade k bludom súčasnej doby. 
(N 60) 

 Po prvé: Vyznávam, že Boha, pôvod a cieľ všetkých vecí, možno 
prirodzeným svetlom rozumu z toho, čo „bolo stvorené", t.j. z viditeľných 
diel stvorenia, ako príčinu cez účinok s istotou spoznať a aj dokázať. (N 61) 

 Po druhé: Prijímam a uznávam vonkajšie dôkazy Zjavenia, t.j. Božie diela, 
predovšetkým zázraky a proroctvá, za celkom isté znamenia božského 
pôvodu kresťanského náboženstva. Pevne sa pridržiavam toho, že sú čo 
najlepšie prispôsobené duchu všetkých čias a chápavosti všetkých ľudí, a 
to aj v súčasnosti. (N 62) 

 Po tretie: Pevne verím, že Cirkev, strážkyňa a učiteľka zjaveného slova, 
bola založená samým pravým a historickým Kristom počas jeho 
pozemského života bezprostredne a priamo, a že bola vybudovaná na 
Petrovi, prvom z apoštolskej hierarchie, a na nepretržitom rade jeho 
nástupcov. (N 63) 

 Úprimne prijímam učenie viery, ktoré sa dostalo od apoštolov cez 
pravoverných Otcov stále v tom istom zmysle a v tom istom význame až 
k nám. Preto úplne zavrhujem bludársky výmysel akéhosi vývoja článkov 
viery, ktoré vraj prechádzajú od jedného zmyslu k druhému, a tento 
zmysel je odchodný od toho, ktorý kedysi mala Cirkev. Takisto zavrhujem 
každý blud, snažiaci sa nahradiť božský, Kristovej neveste odovzdaný 
poklad, ktorý má ona verne chrániť, nejakým výplodom filozofického 
myslenia alebo výplodom ľudského povedomia, ktoré sa ľudským úsilím 
postupne formovalo a v budúcnosti sa má v neohraničenom pokroku 
zdokonaľovať. (N 64) 

 Po piate: Pridržiavam sa celkom pevne toho a úprimne vyznávam, že 
viera nie je nejaký slepý náboženský pocit, ktorý vyviera z temnôt 
podvedomia pod dakom srdca a náklonnosti mravne sformovanej vôle, 
ale že je skutočným súhlasom rozumu s pravdou, prijatou zvonka „z 
počutia"; týmto súhlasom považujeme to, čo nám osobný Boh, náš 
Stvoriteľ a Pán, vyhlásil a zjavil, za pravdivé, a to pre autoritu Boha 
zvrchovane pravdovravného. (N 65) 

 S patričnou úctou sa podriaďujem a celým srdcom sa pripájam k všetkým 
odsúdeniam, vyhláseniam a predpisom, ako sa nachádzajú v encyklike 
Pascendi a v dekréte Lamentabili, najmä so zreteľom na to, čo sa vzťahuje 
na tzv. dejiny dogiem. Zavrhujem aj blud tých, čo tvrdia, že viera 
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predkladaná Cirkvou môže protirečiť dejinám a katolícke články viery, 
ako sa chápu dnes, by sa nemohli dať do súladu so začiatkami 
kresťanského náboženstva, ako sa skutočne odvíjali. (N 66) 

 Odsudzujem a zavrhujem aj mienku tých, čo hovoria, že vzdelaný kresťan 
žije dvojitú existenciu, jednu veriaceho a druhú historika, ako keby 
historikovi bolo dovolené zastávať to, čo protirečí pravde viery 
veriaceho, alebo stanoviť predpoklady, z ktorých by vyplývalo, že články 
viery sú falošné alebo pochybné, len nech sa priamo nepopierajú. (N 67) 

 Zavrhujem takisto ten spôsob posudzovania a vysvetľovania Svätého 
písma, ktorý nedbá na tradíciu Cirkvi, na obdobnosť viery („analogi a 
fidei") a normy Svätej stolice, osvojuje si výmysly racionalistov a uznáva 
práve tak nedovolene, ako aj neuvážene textovú kritiku za jedinú a 
najvyššiu normu. (N 68) 

 Zavrhujem aj mienku tých, čo sa pridržiavajú toho, že učiteľ teologickej 
historickej vedy alebo spisovateľ na tomto poli by sa mal najprv vzdať 
každej predpojatej mienky o nadprirodzenom pôvode katolíckej tradície 
alebo o božskom prisľúbení pomoci v trvalom zachovaní každej jednej 
zjavenej pravdy. Spisy jednotlivých Otcov by sa mali vysvetľovať podľa 
čisto vedeckých zásad, pričom sa vylučuje akákoľvek cirkevná autorita, a 
s tou istou slobodou úsudku, s akou sa zvyčajne skúma akákoľvek mimo 
cirkevná historická pamiatka. (N 69) 

 Napokon vyznávam celkom všeobecne: úplne sa dištancujem od bludu, 
ktorý modernistov vedie k tvrdeniu, že v posvätnej Tradícii sa 
nenachádza nič božské, alebo - a to je ešte horšie - to božské chápu v 
panteistickom zmysle, takže už nič iné neostáva, iba holá a jednoduchá 
skutočnosť, ktorá sa nachádza na tej istej rovine ako aj obyčajné udalosti 
dejín, totiž to, že ľudia vlastným úsilím, svojou starostlivosťou a 
rozumom pokračovali v nasledujúcich vekoch v škole, ktorú založil 
Kristus a jeho apoštoli. A preto sa pevne pridržiavam a až do posledného 
dychu svojho života sa budem pridržiavať viery Otcov v bezpečný dar 
pravdy, ktorý je, bol a stále bude v následnosti biskupskej služby od čias 
apoštolov, takže nie loje predmetom viery, čo by sa mohlo zodpovedajúc 
kultúre každého jedného veku zdať lepšie a primeranejšie, ale to, že nikdy 
nebola inak predmetom viery, nikdy sa inak nechápala absolútna a 
nemeniteľná pravda, ktorú od začiatku ohlasovali apoštoli. Sľubujem, že 
toto všetko budem verne, úplne a úprimne zachovávať a nedotknuté 
chrániť, a že sa ani v učení, ani slovom, ani písmom od toho neodchýlim. 
Tak sľubujem, tak prisahám, tak nech mi pomáha Boh a tieto sväté 
Evanjeliá. (N 70) 

 

PÁPEŽ SV. PIUS X. PASCENDI DOMINICI GREGIS. MODERNIZMUS A VŠETKY 
HERÉZY.  (8. SEPTEMBER 1907) 

 39. Pokiaľ by sa niekto pokúsil o úlohu zozbierať dohromady všetky 
omyly, s ktorými sa prišlo proti viere, a mal by ich sústrediť do jedného 
a zhmotniť ich, bezpochyby by nemohol uspieť lepšie, ako sa to podarilo 
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modernistom. Ba dokonca viac než to, pretože... ich systém znamená 
zničenie nielen katolíckeho náboženstva samotného, ale všetkých 
náboženstiev. (http://w2.vatican.va) 
 

INÉ CITÁCIE: 
 Cesta dávnych storočí je posiata mŕtvymi modernistami. (G. K. 

Chesterton) 
 Až sa kresťanstvo zmieri so svetom, bude to koniec kresťanstvu. (G. K. 

Chesterton) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

CIC 1983 
Kán. 750 Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje 

napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery 
zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď 
slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym 
magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným zomknutím sa 
veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda 
zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v 
rozpore.  

 Kán. 751 Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej 
pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo 
tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie 
kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi 
Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.   

Kánon 1364 § 1. Apostata, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie; 
klerik môže byť okrem toho potrestaný trestami, o ktorých sa 
hovorí v Kán. 1336, § 1, bod 1, 2 a 3. 

Kán. 284 Klerici majú nosiť slušný cirkevný oblek podľa noriem vydaných 
Konferenciou biskupov a podľa zákonných miestnych zvykov. 

Kán. 285 § 1. Klerici sa podľa predpisov partikulárneho práva majú úplne 
zdržiavať všetkého, čo nie je slušné na ich stav. § 2. Klerici sa majú 
vyhýbať tomu, čo hoci nie je neslušné, predsa je cudzie klerickému 
stavu. 

Kán. 1214  Pod označením kostol sa rozumie posvätná budova, určená na 
božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej 
najmä verejne vykonávali božský kult. 

Kán. 1239 § 1. Oltár tak pevný, ako aj prenosný treba vyhradiť jedine na 
božský kult s úplným vylúčením akéhokoľvek profánneho 
používania. 

http://w2.vatican.va/
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CIC 1917 

Kán. 1264. § 1. Nech sa z kostolov úplne vylúčia hudobné výkony, pri ktorých 
či na organe alebo iných nástrojoch, či v speve, je primiešané niečo 
ľahkovážneho alebo zmyselného; a nech sa zachovávajú liturgické 
zákony o posvätnej hudbe. 

Kán. 1269, § 1. Najsvätejšia Eucharistia sa musí uchovávať 
v neodstrániteľnom svätostánku stojacom uprostred oltára. 

 

 

16.1   EKUMENIZMUS 
 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev založil Bohočlovek Ježiš Kristus. 454 
 Kristus založil Cirkev s cieľom pokračovať v jeho diele vykúpenia po 

všetky časy.455  
 Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov a 

viditeľnou hlavou celej Cirkvi tým, že mu bezprostredne a osobne udelil 
primát jurisdikcie.456  

 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o viere a 
mravoch.457 Cirkev založená Kristom je jedinečná a jediná.458 

 Cirkev založená Kristom je Svätá.459 
 Cirkev založená Kristom je katolícka.460  
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.461 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 

 Cirkev je mystické telo Ježiša Krista. (Sentetia certa)462 
 Z dôvodu svojho cieľa a prostriedkov, ktoré na dosiahnutie tohoto cieľa 

používa, je Cirkev nadprirodzenou duchovnou spoločnosťou. (Sent. certa.) 
 Cirkev je dokonalá spoločnosť. (Sent. certa.) 
 Duch Svätý je Dušou Cirkvi. (Sent. communis.) 

 
  

                                                           

454 L. Ott. Book 4, Part 2, § 2. The Foundation of the Church by Christ; D 1821 
455 L. Ott. Book 4, Part 2, § 3. The Purpose of the Church; D 1821 
456 L. Ott. Book 4, Part 2, § 5. The Primacy of St. Peter; D 1823 
457 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 1. The Infallibility of the Church; D 1839 
458 L. Ott. Book 4, Part 2, § 15. The Unity of the Church; D 86, D 1821 
459 L. Ott. Book 4, Part 2, § 16. The Sanctity of the Church; D 2, D 1794 
460 L. Ott. Book 4, Part 2, § 17. The Catholicity of the Church; D 6, D 86, D 1686 
461 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 

468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 1955, D 2286, D 2288 
462 L. Ott. Book 4, Part 2, § 1. The Concept Church; Kol. 1, 18, Kor. 12, 27, Rim. 12, 4 et seq.; Kol. 2, 19; 
Ef. 4, 15 et seq.; Ef. 5, 23. 
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A JA TI HOVORÍM: TY SI PETER A NA TEJTO SKALE 

POSTAVÍM SVOJU CIRKEV  

A PEKELNÉ BRÁNY JU NEPREMÔŽU. 
(Mt. 16, 18) 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PÁPEŽ BONIFÁC VIII. BULLA UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Viera nás núti prijať a pridržiavať sa toho, že je len jedna svätá a apoštolská 
Cirkev. A pevne v ňu veríme a úprimne vyznávame, že mimo Cirkvi niet 
spásy a ani odpustenia hriechov. (...) Predstavuje jedno tajomné telo, 
ktorého hlavou je Kristus, hlavou Krista je však Boh. V nej je len jeden Pán, 
jedna viera, jeden krst (Ef 4, 5). (N 376) 

 Vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a oznamujeme každému ľudskému 
stvoreniu, že pre potrebu spásy je nevyhnutné, aby sa úplne podriadil 
Rímskemu pápežovi.  (D 469) 

 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 

 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 
verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. Až taký veľký 
význam má jednota tela Cirkvi, že cirkevné sviatosti len tým prispievajú k 
spáse, ktorí v nej zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti 
a cvičenia v kresťanskom boji len tým prinášajú večnú odmenu. „Nikto, aj 
keby dával akékoľvek almužny, ba keby pre meno Krista vylial aj krv, 
nemôže byť zachránený, ak neostane v lone a jednote katolíckej Cirkvi.“  
(N 381, D 714) 

 

VYZNANIE VIERY TRIDENTSKÉHO KONCILU (r. 1564) 

 Podobne nepochybne prijímam a vyznávam všetko ostatné, tradované, 
určené a vysvetlené posvätnými kánonmi a všeobecnými koncilmi, najmä 
posvätným Tridentským koncilom a (Vatikánskym koncilom) 
(predovšetkým o primáte rímskeho veľkňaza a o jeho neomylnom 
magistériu). A takisto: všetko, čo je tomu protikladné, všetky bludy, ktoré 
Cirkev odsudzuje, zavrhuje a postihuje exkomunikáciou, odsudzujem, 
zavrhujem a súhlasím s exkomunikáciou. (N 939) 

 Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej sa nikto nemôže spasiť, ktorú tu 
slobodne vyznávam a opravdivo sa jej pridŕžam, chcem vytrvalo s Božou 
pomocou zachovávať a vyznávať nedotknutú a čistú až do posledného 
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dychu svojho života a budem sa starať, aby sa jej, nakoľko to záleží na mne, 
moji podriadení alebo tí, ktorí mi budú úradne zverení do starostlivosti, 
pridržiavali, vyučovali ju aj kázali. Na to sa ja (m. a p.) zaväzujem, to 
sľubujem a prisahám. Tak nech mi pomáha Boh a tieto sväté Božie 
evanjeliá. (N 940) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870). DOGMATICKÁ 
KONŠTITÚCIA DEI FILIUS O KATOLÍCKEJ VIERE 

 Iba katolíckej Cirkvi patria totiž všetky tie mnohé a predivné znaky, ktoré 
jej Boh udelil, aby bola vierohodnosť katolíckej viery očividná. (N 385) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870). PRVÁ SCHÉMA 
KONŠTITÚCIE O KRISTOVEJ CIRKVI 

 Kiežby všetci pochopili, ako je táto spoločnosť, Kristova Cirkev, potrebná 
na spásu. Táto potrebnosť zodpovedá veľkosti spoločenstva a spojeniu s 
Kristom ako Hlavou a jeho Tajomným telom, lebo nijakú inú obec neživí 
a neopatruje tak ako svoju Cirkev, len ju, lebo len ju miloval, za ňu vydal 
seba samého, aby ju posvätil a očistil v krstnom prameni slovom života. 
Ju chcel mať za svoju vznesenú Cirkev bez poškvrny a vrásky alebo inej 
chyby, ju chcel mať svätú a neporušenú. A tak učíme: Cirkev nie je nejaká 
nezáväzná spoločnosť, ohľadom ktorej by pre spásu ľudí bolo ľahostajné, 
či ju človek pozná alebo nie, či do nej vstúpi alebo ju opustí. Je 
bezpodmienečne potrebná, a to nielen v dôsledku príkazu nášho Pána, 
ktorým Vykupiteľ nariadil všetkým národom, aby vstúpili do jeho Cirkvi. 
Potrebná je aj ako prostriedok, pretože v poriadku spásy, ustanovenom 
Božou opaterou, nemôže sa dosiahnuť spoločenstvo s Duchom Svätým, 
účasť na pravde a živote, ak to nie je v Cirkvi a skrze Cirkev, ktorej hlavou 
je Kristus. (N 368) 

 Ďalej je článkom viery: Mimo Cirkvi nemôže byť nikto spasený. Isteže, nie 
všetci, čo žijú v neprekonateľnej nevedomosti ohľadom Krista a jeho 
Cirkvi, už na základe tejto nevedomosti by mali byť zatratení. Veď v 
očiach Pánových nepadá na nich nijaká vina; on chce, aby všetci ľudia boli 
zachránení a dospeli k poznaniu pravdy. Darúva aj svoju milosť každému, 
kto sa podľa svojich síl namáha, takže môže dosiahnuť ospravodlivenie a 
večný život. Túto milosť však nedosiahne nikto, kto je odtrhnutý od 
jednoty viery alebo od spoločenstva s Cirkvou z vlastnej viny a keď tak aj 
odchádza z tohto života. Kto nie je v tejto arche, zahynie v potope. A tak 
zavrhujeme a dištancujeme sa od bezbožného učenia o rovnocennosti 
všetkých náboženstiev, čo odporuje aj ľudskému rozumu. A tak chcú deti 
tohto sveta odstrániť rozdiel medzi pravým a falošným a hovoria: Dvere 
do večného života sú otvorené všetkým, nezáleží na tom, z akého 
náboženstva pochádzajú. Alebo: Ohľadom pravdy nejakého náboženstva 
je vždy iba väčšia alebo menšia pravdepodobnosť nikdy však istota. 
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Takisto odsudzujeme bezbožný názor tých, ktorí otvárajú nebeské 
kráľovstvo pod falošnou zámienkou: je nevhodné a rozhodne nie je na 
spásu nevyhnutné opustiť náboženstvo, v ktorom sa človek narodil, 
vyrástol, aj keď je ono falošné. Ba obviňujú Cirkev, ktorá vyhlasuje, že 
pravým náboženstvom je jedine ona, a ktorá všetky náboženstvá a sekty, 
ktoré sú odlúčené od jej spoločenstva, odmieta a zavrhuje. Domnievajú sa 
možno, že nespravodlivosť by mohla mať niekedy účasť na 
spravodlivosti a temnota na svetle a že by Kristus mohol uzavrieť so 
satanom nejaký dohovor. (N 369) 

 

UČENIE CIRKVI 

PIUS XI. Mortalium animos (1928) 

Široké kruhy sa usilujú o tesnejšie spojenie medzi národmi opierajúc 
sa o bratstvo a dnes už o všeobecne uznávanú jednotu ľudského pokolenia. 
Mnohí sa snažia uskutočňovať túto jednotu, aj pokiaľ ide o novozákonný 
poriadok, ustanovený od nášho Pána Ježiša Krista. Vychádzajú z 
predpokladu, že takzvaný náboženský človek je zjav výnimočný, a na tom, 
ako sa predpokladá, zakladajú nádej, že národy s rôznymi náboženskými 
názormi sa bez ťažkostí zhodnú vo vyznávaní niekoľkých málo náuk ako na 
spoločnej základni náboženského života. Za tým účelom usporadúvajú 
kongresy, zhromaždenia, konferencie a pozývajú na ne bez výberu osoby z 
najširších kruhov k diskusii: pohanov všetkých odtieňov, kresťanov a dokonca 
i nešťastných odpadlíkov a zatvrdnutých kritikov božstva Ježiša Krista a jeho 
božského poslania. Katolíci v žiadnom prípade nemôžu schvaľovať takého 
pokusy, ktoré vychádzajú z bludnej náuky, podľa ktorej sú všetky náboženstvá 
viac menej rovnako chvályhodné a dobré, pretože vraj iba rôznymi spôsobmi 
vyjadrujú všetkým spoločné cítenie, ktoré nás povznáša k Bohu a vedie k 
uznaniu jeho najvyššej zvrchovanosti. Z tohto zrejme vyplýva, že všetci, ktorí 
takéto teórie a pokusy bezvýhradne schvaľujú zriekajú sa úplne Bohom 
zjaveného náboženstva. 

Toto podnikanie je tak usilovné, že na mnohých miestach nachádzajú 
mnohých prívržencov a získavajú dokonca i mnohých katolíkov lákavou 
nádejou, že sa podarí docieliť jednota, aká zrejme zodpovedá i prianiu Matky 
Cirkvi, ktorej samozrejme na ničom tak veľmi nezáleží ako na tom, aby sa jej 
zblúdené deti vrátili do jej náručia. Ale pod týmto zavádzajúcim lichotením a 
šteklivými slovami sa skrýva závažný blud, ktorý podrýva základy katolíckej 
viery. 

Preto je jasné, že niet iného pravého náboženstva okrem toho, ktoré je 
vybudované na zjavenom slove Božom. Keď teda Boh prehovoril – a dejiny 
dosvedčujú, že naozaj prehovoril, potom je jasnou povinnosťou človeka 
bezpodmienečne uveriť Bohu, ktorý sa takto zjavil a podriadiť sa jeho 
rozkazu. Aby sme to ale mohli urobiť, založil jednorodený Syn Boží na zemi 
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svoju Cirkev. Všetci, ktorí sa ešte pokladajú za kresťanov, musia predsa 
pripustiť, že Kristus založil nejakú a síce jedinú Cirkev.  

Zo všetkých nekatolíkov, ktorí majú plné ústa kresťanského 
spoločenstva, však nenapadne ani jednému, aby sa podriadili autorite 
námestníka Ježiša Krista a počúvali jeho učenie. Na začiatok vyhlasujú ochotu 
vyjednávať s rímskou Cirkvou, ale na rovnakej úrovni, ako rovný s rovným. 
Niet však pochybností, že keby im bolo dovolené takto vyjednávať, urobili by 
to s úmyslom dospieť k dohode, ktorá by im umožnila udržať si staré názory, 
ktoré sú príčinou, prečo blúdia mimo jediné stádo Ježiša Krista. Je jasné, že 
Svätý Stolec za týchto okolností sa nemôže žiadnym spôsobom zúčastniť 
týchto konferencii. Z týchto dôvodov sa nemôžu katolíci zúčastňovať takýchto 
podnikov podporovať ich. Keby to robili, uznávali by falošné kresťanské 
náboženstvo, úplne odlišné od jednej Cirkvi Ježiša Krista. Môžeme vôbec 
strpieť, aby sa Pravda, a to Pravda Bohom zjavená, stala predmetom 
vyjednávania? To by bolo počínanie vrcholne hriešne.  

Jedno je, o čo sa tu jedná, aby bola zjavená Pravda chránená. Ježiš Kristus 
poslal svojich apoštolov do celého sveta, aby hlásali jeho evanjelium všetkým 
národom, a aby neupadli nikdy do bludu, dal im Ducha Svätého za učiteľa 
všetkej Pravdy (Jn 16, 13). Snáď vyschlo toto apoštolské učenie, alebo mohlo 
sa niekedy v Cirkvi zatemniť, keď je predsa len riadená a udržiavaná Bohom 
samým? A keď náš Vykupiteľ jasne povedal, že evanjelium nie je určené iba 
pre dobu apoštolskú, ale pre všetky budúce veky, mohol sa preto predmet 
viery behom vekov tak zatemniť a stáť neistým, že sa dnes musí tolerovať 
všetka navzájom si odporujúca názorovosť? Keby to bola pravda, muselo by 
sa tiež povedať, že zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, jeho neustála 
prítomnosť v Cirkvi, taktiež kázanie Spasiteľove, už od mnohých storočí 
stratili silu a úžitok. Avšak tvrdiť niečo také by bolo rúhaním.  

Ale keď je nutné účinnejšie vystúpiť proti útokom bludárov alebo 
jasnejšie a hlbšie vyložiť veriacim niektoré body náuky, tak je povinnosťou 
učiteľského úradu Cirkvi pristúpiť k slávnostnej definícii tejto náuky. Týmto 
mimoriadnym úkonom učiteľského úradu sa nič nové nevymýšľa, ani sa nič 
nové nepridáva k súhrnu právd, ktoré sú v poklade zjavenia, ktorý je zverený 
Cirkvi od Boha, a je obsiahnutý aspoň implicitne. Takto sa iba objasňujú 
pravdy, ktoré sa doteraz mnohým mohli zdať ešte nejasné, alebo sa 
predkladajú k uvereniu pravdy, pred tým od mnohých napádané. Týmto je 
jasné, ctihodní bratia, prečo Apoštolský Stolec nikdy nedovoľoval veriacim 
zúčastňovať sa na stretnutiach nekatolíkov. Jednota kresťanov sa totiž nedá 
uskutočňovať žiadnym iným spôsobom, iba usilovaním o návrat odídencov k 
jedinej pravej Cirkvi Kristovej, od ktorej títo nešťastníci kedysi odpadli.  

Ak sa chcú, ako stále hovoria, opäť zjednotiť s Nami a s Našimi, prečo 
sa rýchlo nevrátia do Cirkvi, k „matke a učiteľke všetkých veriacich v Krista“? 
(Lateránsky koncil IV, e. 5) Nech si vypočujú, čo hovorí Lactancius: „Iba 
katolícka cirkev uchováva pravý kult. Ona je prameňom Pravdy, domovom 
viery a chrámom Božím. Kto do nej nevstúpi alebo kto ju opustí, zostáva 
vzdialený nádeje na život a na spásu. Nech sa niekto nepokúša tvrdošijne 
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klamať sám seba. Jedná sa o život a spásu. Kto sa jej horlivo a starostlivo 
neujme, tomu sa vytratí a pohasne“ (Divin. Instit. IV, 30, 11-12 ). 

Nech sa teda oddelení synovia obrátia ku Apoštolskému Stolcu, 
zriadenému v tomto meste, ktorý apoštolské kniežatá Peter a Pavol posvätili 
svojou krvou, lebo tu je „koreň a matka katolíckej Cirkvi“ (Sv. Cyprián – Ep. 48 ad 
Cornelium, 3). (Celá encyklika je v Prílohe.) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA  (CIC) 

CIC 1983 
Kán. 211 Všetci veriaci majú povinnosť a právo vynasnažovat sa, aby sa 

božské posolstvo spásy stále viac a viac dostávalo k všetkým 
ľuďom všetkých čias a celého sveta. 

Kán. 747 § 1. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci 
Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, 
verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, 
nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým 
národom aj pri používaní vlastných spoločenských oznamovacích 
prostriedkov.  

Kán. 755 § 1. Úlohou predovšetkým celého kolégia biskupov a Apoštolskej 
stolice je rozvíjať a riadiť u katolíkov ekumenické hnutie, ktorého 
cieľom je obnovenie jednoty všetkých kresťanov, ktorú 
napomáhať je Cirkev zaviazaná z vôle Krista. 

CIC 1917 
Kán. 1325 § 1. Veriaci v Kristovi sú povinní otvorene vyznávať kresťanskú 

vieru kedykoľvek by ich mlčanie, otáľanie alebo spôsob konania v 
sebe zahrňovali skryté zapretie viery, opovrhovanie 
náboženstvom, urážku Boha alebo pohoršenie blížneho. 
§ 3. Nech sa katolíci chránia konať bez povolenia Svätej Stolice, 
alebo v naliehavom prípade bez povolenia miestneho ordinára, 
učené hádky alebo porady s nekatolíkmi, obzvlášť verejné. 
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16.2  NÁBOŽENSKÁ SLOBODA 
 

DOGMY (De fide): 
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi.463 

 
 

 

 

JEDEN PÁN, JEDNA VIERA, JEDEN KRST  
(Ef 4, 5) 

 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

PÁPEŽ BONIFÁC VIII. BULLA UNAM SANCTAM (r. 1302) 

 Vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a oznamujeme každému ľudskému 
stvoreniu, že pre potrebu spásy je nevyhnutné, aby sa úplne podriadil 
Rímskemu pápežovi.  (D 469) 

 

FLORENTSKÝ KONCIL (r. 1438-1445) 

 (Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa,) pevne 
verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani 
židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na 
večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. Až taký veľký 
význam má jednota tela Cirkvi, že cirkevné sviatosti len tým prispievajú k 
spáse, ktorí v nej zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti 
a cvičenia v kresťanskom boji len tým prinášajú večnú odmenu. „Nikto, aj 
keby dával akékoľvek almužny, ba keby pre meno Krista vylial aj krv, 
nemôže byť zachránený, ak neostane v lone a jednote katolíckej Cirkvi.“  
(N 381, D 714) 

 

TRIDENTSKÝ KONCIL 6. ZASADNUTIE (1547). 
DEKRÉT O OSPRAVODLIVENÍ 

 
Kánon 21 

 Kto hovorí, že Boh dal ľuďom Ježiša Krista ako Vykupiteľa, aby mu 
dôverovali, nie však ako zákonodarcu, aby ho poslúchali, nech je 
exkomunikovaný. (N 839, D 831) 

 
 

                                                           

463 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church; D 430, D 714, D 423, D 
468, D 570b,  D 1473, D 1647, D 1677, D 1955, D 2286, D 2288 
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UČENIE CIRKVI 

GREGOR XVI. Encyklika MIRARI VOS (1832) 

Teraz obraciame pozornosť k inej najčastejšej príčine všetkého toho 
zla, ktorým je Cirkev v tejto dobe na náš zármutok navštívená, totiž k 
indiferentizmu (t. j. náboženskej ľahostajnosti) čiže tomu zvrátenému 
názoru, že vraj je možné získať večnú spásu duše vyznávaním ktorejkoľvek 
ľubovoľnej náboženskej viery, len keď pritom človek usporiada svoj spôsob 
života podľa noriem spravodlivosti a mravopočestnosti. – V tejto tak 
prejasnej a do očí bijúcej veci bude Vám možno bez veľkej ťažkosti tento 
najzhubnejší blud odvrátiť od ľudu zvereného Vašej starostlivosti. Nech sa 
teda hrozia apoštolského výroku: Jeden Pán, jedna viera, jeden krst (Ef 4, 5) tí, 
kto si domýšľajú, že by z každého náboženstva viedla cesta do prístavu 
večnej blaženosti, a nech uvážia sami v sebe Spasiteľove slová, že sú proti 
nemu, kto nie sú s ním (Lk 11, 23), a že teda nešťastne rozhadzujú, keď 
nezhromažďujú s ním, a preto nebudú môcť byť spasení, ak nezachovajú 
verne a pevne aj vcelku a neporušene katolíckou vieru (porov. Symbolum 
Athanasianum).  

Z tohoto nečistého prameňa náboženskej ľahostajnosti plynie ono 
prevrátené a bludné učenie, nech nepovieme pominutie zmyslov, že sa totiž 
má dovoliť každému jednému sloboda svedomia. Tomuto prezhubnému bludu 
čistí cestu ona úplná a neobmedzená sloboda zmýšľania, ktorá ku skaze Cirkvi 
i štátu široko sa rozmáha, ba niektorí sa i osmeľujú hlásať s náramnou 
nehanebnosťou, že vraj odtiaľ vyplýva aj nejaký prospech pre náboženstvo. 
Ale čo je horšie smrti duše než sloboda pre blud? (D 1613, D 1614) 

 

PÁPEŽ PIUS IX. V dokumente SYLLABUS ERRORUM (Príloha k encyklike 
Quanta cura. 8.12.1864) odsúdil tieto omyly: 
 Každý človek môže slobodne prijímať a vyznávať to náboženstvo, ktoré 

vedený svetlom rozumu, by považoval za pravdivé. (Allocution "Maxima 
quidem," June 9, 1862; Damnatio "Multiplices inter," June 10, 1851.; D 1715) 

 V bohoslužbe akéhokoľvek náboženstva môžu ľudia nájsť cestu k večnej 
spáse a dosiahnuť večnú spásu. (Encyclical "Qui pluribus," Nov. 9, 1846; D 1716). 

 Protestantizmus nie je nič iné ako iná forma toho istého pravého 
kresťanského náboženstva, v ktorom je možné slúžiť Bohu podobne ako v 
katolíckej Cirkvi. (Encyclical "Noscitis," Dec. 8, 1849; D 1718) 
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PÁPEŽ PIUS XII. Prehlásenie DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII 
AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA.464 (6. 10.1946) 

 „Katolícka Cirkev je ... dokonalou spoločnosťou, spočívajúcou na základe 
pravdy Bohom zjavenej, neomylnej viery. Čo tejto viere odporuje, je teda 
nevyhnutne omyl a žiadnemu omylu nie je možné objektívne priznávať 
rovnaké práva ako pravde.“ 

 

16.3   SLOBODOMURÁRSTVO 
 

DOGMA (De fide): 
 V stave padlej prirodzenosti je morálne nemožné, aby človek bez 

nadprirodzeného zjavenia s absolútnou istotou a bez primiešania bludu 
ľahko poznal všetky prirodzené náboženské a morálne pravdy.465 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (1983): 
Kto vstúpi do združenia, ktoré robí intrigy proti Cirkvi, má byť potrestaný 

spravodlivým trestom; kto však takéto združenie napomáha alebo vedie, 

má byť potrestaný interdiktom.  

 

UČENIE CIRKVI 

PÁPEŽ LEV XIII. ENCYKLIKA HUMANUM GENUS (20. 4. 1884) 

Nech si nikto nemyslí, že z akéhokoľvek dôvodu môže niekto vstúpiť 
do slobodomurárskej sekty, ak má byť jeho povolanie ku katolicizmu a k jeho 
spáse pre neho tak hodné, ako by malo byť. Nech nikoho neklame 
predstieraná bezúhonnosť; keďže niektorým sa môže zdať, že 
slobodomurári nepožadujú nič, čo by bolo otvorene v rozpore s 
posvätnosťou náboženstva a morálky; ale keďže celá myšlienka a cieľ 
samotnej sekty spočíva v zlomyseľnosti a hanbe, nie je vhodné povoliť 
spájanie sa s nimi, alebo pomáhanie im akýmkoľvek spôsobom. (D 1859) 

 
PÁPEŽ LEV XIII. POKYN SVÄTEJ STOLICE (10. 5. 1884) 

Je obzvlášť isté, že slobodomurárstvo a iné sekty tohoto druhu, ktoré 
sú spiknuté proti Cirkvi a zákonnej právomoci, či to robia tajne alebo 
otvorene, či vyžadujú alebo nie od svojich nasledovníkov prísahu zachovávať 
tajomstvo, sú odsúdení automatickou exkomunikáciou. (D 1860) 

  

                                                           

464 https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1946/documents/hf_p-
xii_spe_19461006_roman-rota.html 

465 L. Ott. Book 4, Part 1, § 9. 2. Human Nature's Capacity to Act without Grace, and the Limits of This 
Capacity; D 1786 
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KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA 

NEZLUČITEĽNOSŤ KRESŤANSKEJ VIERY A SLOBODOMURÁRSTVA. 
Úvahy rok po vyhlásení Kongregácie pre náuku viery 

(L OSSERVATORE ROMANO, 23.2.1984) 

 
26. novembra 1983 Kongregácia pre náuku viery uverejnila Vyhlásenie o 
slobodomurárskych združeniach (por. AAS, LXXVI,/1984/300). 
 

Odkedy začala Cirkev vyslovovať voči slobodomurárstvu svoj 
negatívny postoj, viedli ju k tomu mnohé praktické i doktrinálne dôvody. 
Neodsudzovala slobodomurárstvo len pre jeho podvratnú činnosť, ale od 
prvých pápežských dokumentov, dotýkajúcich sa tohto problému, a zvlášť 
encykliky „Humanum Genus“ Leva XIII. (z 20. apríla 1884), Magistérium 
Cirkvi odmietlo v slobodomurárstve filozofické myšlienky a morálne 
chápanie, ktoré nie sú v zhode s katolíckou náukou. Pre Leva XIII. tieto sa v 
podstate niesli v racionalistickom naturalizme, ktorý inšpiroval jeho plány a 
činnosť proti Cirkvi. Vo svojom Liste k talianskemu ľudu „Custodi" (z 8. 
decembra 1982) Lev XIII. napísal: „Uvedomme si, že kresťanstvo a 
slobodomurárstvo sú podstatne nezmieriteľné, takže zapísať sa do jednej 
znamená oddeliť sa od druhej“. 

Keď v rokoch 1970-1980 bola posvätná kongregácia v súlade s 
niektorými biskupskými konferenciami, zvlášť zainteresovanými do tohto 
problému z dôvodu, že niektoré kresťanské osobnosti nadviazali dialóg s 
predstaviteľmi niektorých lóží, ktoré sa vyhlasovali, že nie sú nepriateľské 
ba dokonca priaznivo naklonené Cirkvi, toto hodnotenie slobodomurárstva 
z doktrinálneho hľadiska sa nemohlo prehliadnuť a nevziať do úvahy. 

Dnes hlbšie štúdium priviedlo Kongregáciu pre náuku viery k tomu, 
aby potvrdila svoje presvedčenie o hlbokej nezlučiteľnosti medzi princípmi 
slobodomurárstva a princípmi katolíckej viery. 

Vychádzajúc z tohto doktrinálneho základu – ktorý je napokon v súlade 
s tradičným postojom Cirkvi, ako to dokazujú vyššie citované dokumenty 
Leva XIII. – vyplývajú z neho nutné praktické dôsledky, ktoré platia pre 
všetkých veriacich, ktorí prípadne vstúpili do slobodomurárstva. 

Kresťan katolík nemôže mať plnú účasť na spoločenstve svojich bratov 
a zároveň pozerať na svojho kresťanského brata zo slobodomurárskeho 
pohľadu. 

Vyhlásenie Posvätnej Kongregácie tvrdí, že vstúpenie do 
slobodomurárskych združení „zostáva v Cirkvi naďalej zakázané“ a veriaci, 
ktorí tam vstúpili „sú v stave ťažkého hriechu a nemôžu pristupovať k svätému 
prijímaniu.“ 

Napokon Posvätná Kongregácia vyhlasuje, že „nespadá do 
kompetencie miestnych cirkevných autorít vyjadrovať sa o povahe 
slobodomurárskych združení úsudkom, ktorý by zahŕňal odvolanie toho, čo 
je vyššie stanovené.“ V tomto súvise sa text odvoláva aj na Vyhlásenie zo 17. 
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februára 1981, ktorý už vtedy vyhradzoval Svätej Stolici každé vyjadrenie sa 
o povahe týchto združení, ktoré by zahŕňalo odvolanie vtedy platnej 
kánonickej normy (kan. 2335).  

Tak isto aj nový dokument, vydaný Kongregáciou pre náuku viery v 
novembri 1983 vyjadruje rovnaké úmysly rezervovať Svätej Stolici 
posúdenie, vyplývajúce z tu formulovaného úsudku o nezlučiteľnosti 
princípov slobodomurárstva s katolíckou vierou, o vážnosti zapísania sa do 
lóže a o dôsledkoch, ktoré z toho vyplývajú na pristupovanie k svätému 
prijímaniu. Táto smernica poukazuje, že napriek rôznorodosti, ktorá môže 
jestvovať medzi jednotlivými slobodomurárskymi poslušnosťami, zvlášť v 
ich vzťahu k Cirkvi, Svätá Stolica v nich vidí niektoré spoločné princípy, ktoré 
si vyžadujú rovnaké hodnotenie zo strany všetkých cirkevných autorít. 

Od chvíle, keď sa javilo nebezpečie, že sa medzi veriacimi rozšíri mylné 
presvedčenie, podľa ktorého je príslušnosť k slobodomurárskej lóži 
dovolená, považovala za svoju povinnosť dať im poznať autentický názor 
Cirkvi na túto vec a upozorniť ich, že táto príslušnosť je nezlučiteľná s 
katolíckou vierou. 

Len Ježiš Kristus je totiž Učiteľom Pravdy a len v ňom môžu kresťania 
nájsť svetlo a silu, aby žili podľa Božích plánov, pracujúc na skutočnom dobre 
svojich bratov.  
 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA (CIC) 

CIC 1983 

Kán. 1374 Kto vstúpi do združenia, ktoré robí intrigy proti Cirkvi, má byť 
potrestaný spravodlivým trestom; kto však takéto združenie 
napomáha alebo vedie, má byť potrestaný interdiktom.  

CIC 1917 

Kán. 2335 Kto pristúpi k slobodomurárskej sekte alebo k iným združeniam 
rovnakého druhu, ktorá snuje pikle proti Cirkvi alebo 
právoplatným svetským mocnostiam, upadá bez ďalšieho do 
exkomunikácii vyhradenej Apoštolskej stolici jednoducho. 
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17   PRÍLOHY 

17.1  STRUČNÝ PREHĽAD DOGIEM466 
 

Pozn. Dogma je výrok, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery a ktorý 
Cirkev výslovne prostredníctvom riadneho Učiteľského úradu, pápežským 
výrokom, alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za Bohom zjavený tak, že jeho 
popretie je herézou. 
 

Tvrdenie je Opačné tvrdenie je 

Dogma (De fide) = Najvyšší stupeň istoty-
pravda 

Blud (heréza) = popieranie 
dogmy 

Fidei proxima     = Pravda blízka viere  Blízke bludu 
Sententia certa   = Istá myšlienka-pravda  Podozrivé z bludu  

Sententia communis  = Spoločná mienka 
(myšlienka) 

Mylná mienka, myšlienka 

Sententia probabilis = Pravdepodobná 
mienka  

Opovážlivá, poburujúca mienka 

Sententia tolerata    = Znesiteľná mienka   
 
 

BOŽIA JEDNOTA A TROJJEDINÝ BOH. EXISTENCIA BOHA 

DOGMY (De fide) 

 Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno s určitosťou spoznať zo 
stvorených vecí prirodzeným svetlom rozumu. 

 Božia existencia je nielen predmetom prirodzeného rozumového 
poznania ale aj predmetom nadprirodzenej viery. 

 Božia podstata je pre ľudí nepochopiteľná.  
 Blažení v nebi majú bezprostredné, intuitívne poznanie Božej 

podstaty. 
 Bezprostredné nazeranie na Boha prevyšuje prirodzenú poznávaciu 

schopnosť ľudskej duše, a je preto nadprirodzené. 
 Duša na bezprostredné nazeranie na Boha potrebuje svetlo slávy. 
 Božia podstata je nepochopiteľná aj pre blažených v nebi. 
 Božie vlastnosti sú skutočne identické medzi sebou a s Božou 

podstatou. 
 Boh je absolútne dokonalý. 
 Boh je skutočne nekonečný v každej dokonalosti. 
 Boh je absolútne jednoduchý. 

                                                           

466 Ludwig Ott. Fundamentals of Catholic Dogma, 1954 
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 Existuje len jeden Boh. 
 Jediný Boh je, v ontologickom zmysle, Pravým Bohom. 
 Boh má nekonečnú moc poznania.  
 Boh je absolútna Pravda.  
 Boh je absolútne verný.  
 Boh je absolútne ontologické Dobro sám o sebe a vo vzťahu k iným.  
 Boh je absolútne morálne Dobro alebo Svätosť.  
 Boh je absolútna Láskavosť.  
 Boh je absolútna Krása.  
 Boh je absolútne nemeniteľný.  
 Boh je večný.  
 Boh je nesmierny alebo absolútne nemerateľný.  
 Boh je všadeprítomný vo stvorenom priestore. 
 Božie poznanie je nekonečné.  
 Boh pozná všetko, čo je len možné poznaním jednoduchej inteligencie 

poznať (scientia simplicis intelligentiae).  
 Boh vie o všetkých skutočných veciach v minulosti, prítomnosti a 

budúcnosti (Scientia visionis).  
 Poznaním nazerania (scientia visionis) Boh tiež s neomylnou istotou 

predvída slobodné skutky rozumných bytostí.  
 Božia vôľa je nekonečná. 
 Boh miluje seba samého z nevyhnutnosti, kým veci mimo seba miluje 

so slobodou. 
 Boh je všemohúci.  
 Boh je Pánom neba i zeme.  
 Boh je nekonečne spravodlivý.  
 Boh je nekonečne milosrdný. 

Ďalšie doktríny a pravdy:467 
 Existenciu Boha možno dokázať prostredníctvom kauzality 

(príčinnosti). (Sent. fidei proxima.) 
 Naše prirodzené poznanie Boha v tomto svete nie je bezprostredné 

intuitívne poznanie, ale sprostredkované, abstraktné, poznanie, 
pretože sa dosahuje prostredníctvom poznania stvorených vecí. (Sent. 
certa.) 

 Naše poznanie Boha tu na zemi nie je vlastné (cognitio propia), ale 
analogické (cognitio analoga alebo analogica.) (Sent. certa.) 

 Boh tiež s neomylnou určitosťou vie o podmienených slobodných 
skutkoch (Scientia futuribilium). (Sent. communis.) 

 

TROJJEDINÝ BOH 

DOGMY (De fide.): 
 V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z týchto osôb má 

jedinú (numerickú) Božskú podstatu.  

                                                           

467 L Ott. Fundamentals of Catholic Dogma. 1954 
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 V Bohu sú dve vnútorné Božské pochádzania.  
 Božské osoby, nie Božia podstata, sú predmetom vnútorného Božieho 

pochádzania (v aktívnom a pasívnom zmysle). 
 Druhá Božská Osoba pochádza z prvej Božskej Osoby zrodením, a 

preto je s ním vo vzťahu ako Syn k Otcovi.  
 Duch Svätý pochádza od Otca a od Syna, ako z jedného princípu, skrze 

dýchnutie.  
 Duch Svätý nepochádza zrodením, ale dýchnutím. 
 Vzťahy v Bohu sú skutočne identické s Božou podstatou. 
 V Bohu je všetko v jednote, okrem protikladu vzťahu osôb.  
 Tri Božské osoby sú jedna v druhej.  
 Všetky činnosti Boha sú spoločné týmto trom osobám. 

Ďalšie doktríny a pravdy:  
 Syn vychádza z intelektu Otca plodením. (Sent. certa) 
 Duch Svätý vychádza z vôle alebo zo vzájomnej lásky Otca a Syna. (Sent. 

certa) 
 Otec posiela Syna. Otec a Syn posielajú Ducha Svätého. (Sent. certa) 
 Trojjedinosť Boha možno poznať iba prostredníctvom Božieho 

Zjavenia. (Sent. fidei proxima.) 
 

BOH STVORITEĽ 

DOGMY (De fide): 
 Všetko, čo existuje okrem Boha, bolo v celej svojej podstate vytvorené 

Bohom z ničoho.  
 Boh bol svojou dobrotou pohnutý k tomu, aby stvoril svet. 
 Svet bol stvorený na oslavu Boha. 
 Tri Božské Osoby sú jediným, spoločným princípom stvorenia. 
 Boh stvoril svet bez vonkajšieho nútenia a bez vnútornej 

nevyhnutnosti. 
 Boh stvoril dobrý svet. 
 Svet mal počiatok v čase. 
 Boh sám stvoril svet. 
 Boh udržuje všetky stvorené veci v existencii. 
 Boh prostredníctvom svojej Prozreteľnosti ochraňuje a vedie všetko, 

čo stvoril. 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Svet je dielom Božej múdrosti. (Sent. certa.) 
 Boh bol slobodný, aby stvoril tento alebo iný svet. (Sent. certa.) 
 Žiadne stvorenie nemôže ako principiálna príčina (causa principalis), 

čiže zo svojej vlastnej moci, stvoriť niečo z ničoho. (Sent. communis.) 
 Boh spolupracuje bezprostredne pri každom skutku svojich stvorení. 

(Sent. communis.) 
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ČLOVEK 

DOGMY (De fide.): 
 Prvý človek bol stvorený Bohom. 
 Človek pozostáva z dvoch podstatných častí - hmotného tela a 

duchovnej duše. 
 Rozumná duša je sama osebe podstatnou formou tela. 
 Každá ľudská bytosť má individuálnu a nesmrteľnú dušu. 
 Boh určil človeku nadprirodzený cieľ. 
 Naši prví rodičia boli pred svojim pádom obdarení milosťou 

posväcujúcou. 
 Naši prví rodičia mali dar telesnej nesmrteľnosti. 
 Naši prví rodičia v raji ťažko zhrešili prestúpením skúšobného Božieho 

príkazu.  
 Skrze hriech naši prví rodičia stratili posväcujúcu milosť  a vyvolali 

hnev i rozhorčenie Boha. 
 Naši prví rodičia podľahli smrti a panstvu diabla. 
 Adamov hriech sa prenáša na jeho potomstvo, nie napodobňovaním 

ale pôvodom. 
 Dedičný hriech sa prenáša prirodzeným plodením. 
 V stave dedičného hriechu je človek pozbavený milosti posväcujúcej a 

všetkého, čo s tým súvisí, ako aj nadprirodzených darov 
neporušiteľnosti. (De fide v otázke posväcujúcej milosti a daru 
nesmrteľnosti.) 

 Duše, ktoré odchádzajú z tohto života v stave dedičného hriechu, sú 
z blaženého nazerania na Boha vylúčené. 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Celé ľudské pokolenie pochádza z jedného ľudského páru. (Sent. certa.) 
 Každá individuálna duša bola bezprostredne stvorená z ničoho Bohom. 

(Sent. certa.) 
 Stvorenie má schopnosť prijímať nadprirodzené dary. (Sent. communis.) 
 Nadprirodzené predpokladá prirodzené. (Sent. communis.) 
 Nadprirodzené zdokonaľuje prirodzené. (Sent. communis.) 
 Adam získal milosť posväcujúcu nielen pre seba, ale pre celé svoje 

potomstvo. (Sent. certa.) 
 Dedičný hriech spočíva v pozbavení milosti, ktorú zapríčinil slobodný 

hriešny skutok, ktorý spáchal prvý človek. (Sent. communis.) 
 

ANJELI 

DOGMY (De fide): 
 Boh na počiatku času stvoril duchovné bytosti - anjelov z ničoho. 
 Prirodzenosť anjelov je duchovná. 
 Zlí duchovia (démoni) boli Bohom stvorení ako dobrí; zlými sa stali 

svojou vlastnou vinou. 
 Druhotnou úlohou dobrých anjelov je ochrana ľudí a starosť o ich 

spásu.  
 Diabol má z dôvodu Adamovho hriechu nad ľuďmi určitú nadvládu. 
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Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní. (Sent. communis.) 
 Boh ustanovil nadprirodzený cieľ pre anjelov: bezprostredné 

nazeranie na Boha a obdaril ich milosťou posväcujúcou, aby mohli 
tento cieľ dosiahnuť. (Sent. certa.) 

 Anjeli boli podrobení morálnej skúške. (Sent. certa v otázke padlých anjelov, 
Sent. communis v otázke dobrých anjelov.) 

 Prvoradou úlohou dobrých anjelov je oslava Boha a služba Bohu. (Sent. 
certa.) 

 Každý veriaci má od krstu svojho vlastného anjela strážcu. (Sent. certa.) 
 

BOH VYKUPITEĽ - JEŽIŠ KRISTUS 

DOGMY (De fide): 
 Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý Syn Boží.  
 Kristus si vzal na seba skutočné, nie zdanlivé telo. 
 Kristus si vzal nielen telo, ale aj rozumnú dušu. 
 Kristus bol skutočne splodený a porodený Adamovou dcérou, Pannou 

Máriou. 
 Božská a ľudská prirodzenosť sú v Kristovi vzájomne spojené 

hypostaticky, t. j. sú navzájom spojené v jednej osobe. 
 V hypostatickom spojení zostáva každá z oboch Kristových 

prirodzeností bez porušenia, premeny a miešania sa s druhou.  
 Každá z oboch prirodzeností má v Kristovi svoju vlastnú prirodzenú 

vôľu a vlastný prirodzený spôsob konania. 
 K hypostatickému spojeniu Kristovej ľudskej prirodzenosti s Božským 

slovom došlo v okamžiku počatia. 
 Hypostatické spojenie nikdy neprestane. 
 Akt hypostatického spojenia bol uskutočnený spoločným pôsobením 

troch Božských Osôb. 
 Iba druhá Božská Osoba sa stala človekom. 
 Nie iba ako Boh, ale tiež aj ako človek, je Ježiš Kristus prirodzeným 

Synom Božím. 
 Bohočlovek Ježiš Kristus má byť velebený jediným spôsobom 

uctievania: absolútnym klaňaním, ktoré patrí iba Bohu. 
 Kristove Božské a ľudské vlastnosti a činnosti majú byť prisudzované 

jednému vtelenému Slovu. 
 Kristus nemal žiaden hriech, dedičný ani osobný hriech.  
 Kristova ľudská prirodzenosť bola podrobená utrpeniu. 
 Syn Boží sa stal človekom, aby vykúpil ľudí. 
 Padlý človek sa nemôže sám seba vykúpiť. 
 Bohočlovek Ježiš Kristus je najvyšším veľkňazom. 
 Kristus sa obetoval na kríži ako pravá a vlastná obeta. 
 Kristus nás svojou obetou na kríži vykúpil a zmieril s Bohom. 
 Kristus nezomrel iba za predurčených. 
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 Kristus skrze svoje utrpenie a smrť si zaslúžil odmenu od Boha. 
 Po svojej smrti Kristova duša, ktorá bola oddelená od Jeho tela, 

zostúpila do podsvetia. 
 Na tretí deň po svojej smrti Kristus slávne vstal z mŕtvych. 
 Kristus vstúpil do neba s telom i dušou a sedí po pravici Otca. 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Krv v živom tele Ježiša Krista je integrálnou súčasťou ľudskej 

prirodzenosti, bezprostredne nielen sprostredkovane, a je spojená s 
osobou Božieho Slova. (Sent. certa.) 

 Tak ako klaňanie patrí celej ľudskej prirodzenosti Krista, takisto patrí 
aj jednotlivým častiam Jeho prirodzenosti. (Sent. certa.) 

 Dve prirodzenosti Krista existujú v najužšom spojení. (Sent. communis.) 
 Kristova duša mala od prvej chvíle svojej existencie bezprostredné 

nazeranie na Boha. (Sent. certa.) 
 Kristovo ľudské poznanie bolo zbavené pozitívnej neznalosti a omylov. 

(Sent. certa.) 
 Od začiatku Kristovho života mala jeho duša vliate poznanie (scientia 

infusa). (Senta. communis.) 
 Kristova duša mala tiež získané poznanie alebo experimentálne 

poznanie (scientia acquisita, sc. experimentalis). (Sent. communis.) 
 Kristus nielen skutočne nezhrešil, ale ani nemohol zhrešiť. (Sent. fidei 

Proxima.) 
 Kvôli hypostatickému spojeniu je Kristova ľudská prirodzenosť skrze 

nestvorenú svätosť Slova podstatne svätá. (Sent. communis.) (Lk 1,35) 
 Kvôli Jeho obdarovaniu plnosťou stvorenej- habituálnej - milosti je 

Kristova duša tiež svätá. (Sent. certa.) 
 Milosť posväcujúca vyviera z Krista, hlavy, na členov Jeho mystického 

tela. (Sent. communis.) 
 Kristova ľudskosť ako nástroj Slova má moc konať nadprirodzené 

skutky. (Sent. certa.) 
 Kristova duša bola podriadená zmyslovým emóciám. (Sent. certa.) 
 Boh nebol nútený vykúpiť ľudstvo či už vnútorným alebo vonkajším 

nátlakom. (Sent. certa.) 
 Aj pri predpoklade Božieho rozhodnutia o vykúpení, vtelenie nebolo 

absolútne nevyhnutné. (Sent. communis.) 
 Ak Boh požadoval úplné uzmierenie, vtelenie Božskej osoby bolo 

nevyhnutné. (Sent. communis.) 
 Kristus je najvyšším prorokom prisľúbeným v Starom zákone a 

absolútnym učiteľom ľudstva. (Sent. certa.) 
 Kristus, skrze svoje utrpenie a smrť, priniesol zástupné zmierenie 

Bohu za hriechy človeka. (Sent. fidei proxima.) 
 Kristovo zástupné zmierenie je primerané alebo plnohodnotné kvôli 

jeho vlastným zásluhám. (Sent. Communior.) 
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 Kristovo zástupné zmierenie je nadmerné, čiže pozitívna hodnota 
odčinenia hriechov je väčšia než negatívna hodnota hriechu. (Sent. 
communis.) 

 Kristus nezomrel len za veriacich, ale za celé ľudstvo bez výnimky. 
(Sent. fidei proxima.) 

 Kristus si zaslúžil stav vyvýšenia (vzkriesenie, premenenie tela, 
vystúpenie do neba). (Sent. certa.) 

 Kristus zaslúžil všetky nadprirodzené milosti, ktoré získalo padlé 
ľudstvo. (Sent. certa.) 

 
 
 

PANNA MÁRIA - MATKA VYKUPITEĽA 

DOGMY (De fide.): 
 Mária je skutočnou matkou Božou. 
 Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. 
 Mária bola pannou pred, pri a po pôrode Ježiša Krista. 
 Mária počala z Ducha Svätého bez spolupôsobenia muža. 
 Mária porodila svojho Syna bez porušenia svojej panenskej celistvosti. 
 Aj po pôrode Ježiša zostala Mária pannou. 
 Mária bola s telom i dušou vzatá do neba. 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Od svojho počatia bola Mária zbavená všetkých žiadostivostí. (Sent. 

communis.) 
 V dôsledku zvláštneho privilégia milosti Božej bola Mária počas celého 

svojho života bez každého osobného hriechu. (Sent. fidei Proxima.) 
 Mária zakúsila dočasnú smrť. (Sent. Communior.) 
 Mária dala Vykupiteľa, zdroj všetkých milostí, svetu a týmto spôsobom 

je prostrednicou všetkých milostí. (Sent. certa.) 
 Od Máriinho nanebovzatia do neba sa človeku neudeľuje žiadna milosť 

bez jej príhovornej spolupráce. (Sent. Pia et probabilis.) 
 Mária je prostrednicou všetkých milostí svojou spoluprácou pri 

Vtelení. (Mediatio in universali.) 
 Mária je prostrednicou všetkých milostí svojim orodovaním v nebi. 

(Mediatio in speciali.) 
 Mária, Matka Božia, má právo na kult uctievania. (Sent. certa.) 

 

BOH POSVÄTITEĽ - MILOSTI 

DOGMY (De fide): 
 Existuje nadprirodzené pôsobenie Boha na duševné sily, ktoré 

predchádza slobodnému rozhodnutiu vôle. 
 Existuje nadprirodzené pôsobenie Boha na duševné sily, ktoré je 

súčasné so slobodnou činnosťou ľudskej vôle. 
 Pre každý spásonosný skutok je absolútne potrebná vnútorná 

nadprirodzená milosť Božia (gratia elevans). 
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 Vnútorná nadprirodzená milosť je absolútne potrebná na zrodenie 
viery a spásy. 

 Bez zvláštnej pomoci Božej ospravedlnení nemôžu vytrvať do konca v 
ospravedlnení. 

 Ospravedlnená osoba nie je schopná sa po celý svoj život vyhýbať 
všetkým hriechom, aj všedným, bez zvláštneho privilégia milosti Božej. 

 Človek aj v stave upadnutej prirodzenosti môže svojou prirodzenou 
silou rozumu poznať náboženské a mravné pravdy. 

 Na konanie morálne dobrých skutkov sa nevyžaduje milosť 
posväcujúca. 

 V stave padlej prirodzenosti je morálne nemožné, aby človek bez 
nadprirodzeného zjavenia s absolútnou istotou a bez primiešania 
bludu ľahko poznal všetky prirodzené náboženské a morálne pravdy. 

 Milosť nie je možné si zaslúžiť prirodzenými skutkami ani náležite ani 
súhlasne (de condigno alebo de congruo). 

 Boh dáva všetkým spravodlivým dostatočnú milosť na zachovávanie 
Božích prikázaní. 

 Boh večným rozhodnutím svojej vôle predurčil určitých ľudí k večnej 
blaženosti. 

 Boh večným rozhodnutím svojej vôle predurčil určitých ľudí pre ich 
predvídané hriechy k večnému zatrateniu. 

 Ľudská vôľa zostáva slobodná pod vplyvom účinnej milosti, ktorá nie 
je neodolateľná.  

 Existuje milosť, ktorá je naozaj dostatočná, avšak zostáva neúčinná. 
 Hriešnik sa môže a musí pripraviť pomocou skutočnej milosti na 

prijatie milosti, ktorou je ospravedlnený. 
 Ospravedlnenie dospelého nie je možné bez viery. 
 Okrem viery musia byť prítomné aj ďalšie dispozičné úkony. 
 Milosť posväcujúca posväcuje dušu. 
 Milosť posväcujúca robí zo spravodlivého človeka priateľa Božieho. 
 Milosť posväcujúca robí zo spravodlivého človeka dieťa Božie 

a udeľuje mu nárok na nebeské dedičstvo. 
 S posväcujúcou milosťou sa vlievajú tri Božské alebo teologické cnosti: 

viera, nádej a láska. 
 Bez zvláštneho Božieho zjavenia nikto nemôže s istotou vedieť, či je v 

stave milosti. 
 Miera prijatej ospravedlňujúcej milosti nie je u všetkých 

ospravedlnených rovnaká. 
 Milosť môže byť rozmnožená dobrými skutkami. 
 Milosť, ktorou sme ospravedlnení, môžeme stratiť. K tejto strate 

prichádza každým ťažkým hriechom. 
 Svojimi dobrými skutkami ospravedlnený človek skutočne získava 

nárok na nadprirodzenu odmenu u Boha. 
 Spravodlivý človek si každým svojim dobrým skutkom zasluhuje 

rozmnoženie milosti posväcujúcej, život večný (ak zomrie v stave 
milosti) a zväčšenie nebeskej slávy. 
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Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Skutočná milosť vnútorne a priamo osvecuje rozum a posilňuje vôľu. 

(Sent. certa.) 
 Ospravedlnený človek tiež potrebuje skutočnú milosť na konanie 

spásonosných skutkov. (Sent. communis.) 
 Aby človek mohol vykonať mravne dobrý skutok, nepotrebuje k tomu 

milosť viery. (Sent. certa.) 
 Aby človek mohol vykonať mravne dobrý skutok, nepotrebuje k tomu 

milosť pomáhajúcu.  (Sent. certa.)  
 V stave padlej prirodzenosti je morálne nemožné, aby človek bez 

milosti pomáhajúcej (gratia sanans) po dlhú dobu naplnil celý morálny 
zákon a prekonal všetky veľké pokušenia. (Sent. certa.) 

 Milosť nie je možné získať prosbami, ktoré pochádzajú z čisto 
prirodzenej modlitby. (Sent. certa.) 

 Človek sám od seba nemôže získať pozitívnu dispozíciu na milosť. (Sent. 
certa.) 

 Napriek ľudským hriechom Boh naozaj a vrúcne túži po spáse všetkých 
ľudí. (Sent. fidei proxima.) 

 Boh dáva všetkým veriacim, ktorí sú hriešnikmi, dostatočnú milosť 
(gratia saltem remote sufficiens) na obrátenie. (Sent. communis.) 

 Boh dáva všetkým nevinne neveriacim (infideles negativi) dostatočnú 
milosť, aby získali večnú spásu. (Sent. certa.) 

 Milosť posväcujúca je nadprirodzeným stvoreným darom od Boha a je 
od neho reálne odlišná. (Sent. fidei proxima.) 

 Milosť posväcujúca je Bohom vliaty nadprirodzený stav, ktorý lipne 
(inhaeret) v duši a v nej pretrváva. (Sent. certa.) 

 Milosť posväcujúca nie je látkou, ale skutočnou vlastnosťou, ktorá 
zostáva v duši. (Sent. certa.) 

 Milosť posväcujúca je skutočne odlišná od lásky. (Sent. Communior.) 
 Nadprirodzená milosť je účasť na Božskej prirodzenosti. (Sent. certa.) 
 Milosť posväcujúca udeľuje nadprirodzenú krásu duši. (Sent. communis.) 
 Milosť posväcujúca robí zo spravodlivého človeka chrám Ducha 

Svätého. (Sent. certa.) 
 Morálne cnosti sú taktiež vliate milosťou posväcujúcou. (Sent. communis.) 
 Dary Ducha Svätého sú taktiež vliate milosťou posväcujúcou. (Sent. 

communis.) 
CIRKEV 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev založil Bohočlovek Ježiš Kristus. 
 Kristus založil Cirkev s cieľom pokračovať v jeho diele vykúpenia po 

všetky časy.  
 Kristus dal svojej Cirkvi hierarchické zriadenie. 
 Moc udelená apoštolom prešla na biskupov. 
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 Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov 
a viditeľnou hlavou celej Cirkvi tým, že mu bezprostredne a osobne 
udelil primát jurisdikcie. 

 Podľa Kristovho nariadenia Peter má mať nástupcov vo svojom 
primáte nad celou Cirkvou a po všetky časy. 

 Nástupcami Petra v jeho primáte sú rímski biskupi. 
 Pápež má plnú a najvyššiu jurisdikčnú moc nad celou Cirkvou nielen v 

otázkach viery a mravov, ale aj v cirkevnej disciplíne a správe Cirkvi. 
 Pápež je neomylný, keď hovorí ex cathedra. 
 Na základe Božieho práva majú biskupi riadnu moc spravovať svoju 

diecézu. 
 Kristus založil Cirkev. 
 Kristus je hlavou Cirkvi. 
 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí týkajúcom sa učenia o 

viere a mravoch. 
 Primárnym predmetom neomylnosti sú formálne zjavené pravdy 

kresťanského učenia týkajúce sa viery a mravov. 
 Spoločenstvo biskupov je neomylné, keď je buď zhromaždené na 

všeobecnom koncile alebo, keď rozptýlené po svete, navrhne učenie o 
viere a mravoch, ktoré majú veriť všetci veriaci. 

 Cirkev založená Kristom je jedinečná a jediná. 
 Cirkev založená Kristom je Svätá. 
 Cirkev založená Kristom je katolícka. 
 Cirkev založená Kristom je apoštolská. 
 Pre spásu všetkých ľudí je nevyhnutné, aby boli členmi Cirkvi. 
 Je dovolené a užitočné uctievať svätých v nebi a prosiť ich o 

orodovanie. 
 Je dovolené a užitočné uctievať si relikvie svätých. 
 Je dovolené a užitočné uctievať si obrazy svätých. 
 Žijúci veriaci môžu svojimi modlitbami (suffrages) pomôcť dušiam v 

očistci.   
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Cirkev je mystické telo Ježiša Krista. (Sentetia certa) 
 Z dôvodu svojho cieľa a prostriedkov, ktoré na dosiahnutie tohoto 

cieľa používa, je Cirkev nadprirodzenou duchovnou spoločnosťou. 
(Sent. certa.) 

 Cirkev je dokonalá spoločnosť. (Sent. certa.) 
 Jednotliví biskupi dostávajú svoju pastoračnú moc priamo od pápeža. 

(Sent. Probabilior.) 

 Duch Svätý je Dušou Cirkvi. (Sent. communis.) 
 Cirkev je neomylná, čiže zostáva a zostane inštitúciou spásy založenou 

Kristom do konca sveta. (Sent. certa.) 
 Sekundárnym predmetom neomylnosti sú pravdy kresťanského 

učenia v otázke viery a mravov, ktoré nie sú formálne zjavené, ale sú 
úzko spojené s učením o Zjavení. (Sent. certa.) 
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 Cirkev založená Kristom je vonkajším, viditeľným spoločenstvom. 
(Sent. certa.) 

 Nielen tí členovia, ktorí sú svätí, ale aj hriešnici patria do Cirkvi. (Sent. 
certa.) 

 Členovia Cirkvi sú tí, ktorí platne prijali sviatosť krstu a nie sú oddelení 
od jednoty vyznania viery a od jednoty zákonitého spoločenstva Cirkvi. 
(Sent. certa.) 

 Členovia Božieho kráľovstva na zemi a na druhom svete posvätení 
Kristovou milosťou vykúpenia sú navzájom zjednotení spoločným 
nadprirodzeným životom s Hlavou Cirkvi. (Sent. certa.) 

 Príhovornou modlitbou môžu veriaci získavať Božie dary jeden pre 
druhého. (Sent certa.) 

 Dobrými skutkami, konanými v stave milosti, si môžu veriaci na zemi 
zaslúžiť Božie dary de congruo. (Sent. Probabilis.) 

 Veriaci na zemi môžu svojimi dobrými skutkami, konanými v stave 
milosti, priniesť zmierenie jeden pre druhého. (Sent. Cert.) 

 Svätí v nebi môžu taktiež pomáhať dušiam v očistci svojim 
orodovaním. (Sent. communis.) 

 Duše v očistci môžu orodovať za iných členov Mystického Tela. (Sent. 
Probabilis.) 

 Príhovorné modlitby (Suffrages) nie sú užitočné pre odsúdených v 
pekle, keďže nepatria do Mystického Tela Kristovho. (Sent. communis.) 

 

SVIATOSTI 

DOGMY (De fide): 
 Sviatosti Nového Zákona obsahujú milosť, ktorú symbolizujú  a 

udeľujú sa tím, ktorí sa tejto milosti nebránia. 
 Sviatosti účinkujú ex opere operato (t.j. už na základe vykonania 

sviatostného znaku). 
 Všetky sviatosti Nového Zákona prinášajú prijímateľovi milosť 

posväcujúcu. 
 Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvätný rád vtláčajú duši charakter, 

čiže nezmazateľný duchovný znak, a preto sa nemôžu opakovať. 
 Sviatostný charakter je do duše vtlačené duchovné znamenie. 
 Sviatostný charakter trvá prinajmenšom až do smrti svojho nositeľa. 
 Všetky sviatosti Nového Zákona boli ustanovené Ježišom Kristom. 
 Je sedem sviatostí Nového Zákona. 
 Sviatosti Nového Zákona sú nevyhnutné pre spásu ľudstva. 
 Platnosť a účinnosť sviatostí je nezávislá na pravovernosti a stave 

milosti vysluhovateľa. 
 K platnému vyslúženiu sviatostí je potrebné, aby vysluhovateľ správne 

uskutočnil sviatostný znak. 
 Vysluhovateľ musí mať úmysel, konať aspoň to, čo koná Cirkev.  
 Pre hodné a plodné prijatie sviatosti sa v prípade dospelého 

prijímateľa vyžaduje morálna dispozícia. 
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Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Vonkajšie znamenie sviatosti sa skladá z dvoch podstatných častí: z 

látky a slova (res et verbum alebo elementum et verbum). (Sent. fidei 
proxima.) 

 Každá jednotlivá sviatosť prináša zvláštnu sviatostnú milosť. (Sent. 
communis.) 

 Sviatostný charakter splnomocňuje k vykonávaniu kresťanského 
kultu. (Sent. communis.) 

 Kristus ustanovil všetky sviatosti priamo a osobne. (Sent. certa.) 
 Kristus ustanovil podstatu sviatostí. Cirkev nemá moc ju zmeniť. (Sent. 

certa.) 
 Boh môže udeliť milosť aj bez sviatosti. (Sent. certa.) 
 Primárnym vysluhovateľom sviatostí je Bohočlovek Ježiš Kristus. (Sent. 

certa.) 
 Sekundárnym vysluhovateľom sviatostí je človek v stave života. (Sent. 

communis.) 
 Len osoba v stave života môže platne prijať sviatosti. (Sent. 

communis.) 
 Okrem sviatosti pokánia, k platnosti sviatosti zo strany prijímateľa nie 

je potrebná ani pravovernosť, ani mravná dispozícia. (Sent. communis.) 
 K platnosti sviatosti zo strany dospelého prijímateľa je potrebný 

úmysel prijať túto sviatosť. (Sent. certa.) 
 Sviatosť krstu, birmovania a kňazstva, ak bola prijatá platne, ale 

nehodne, po nadobudnutí mravnej dispozície ožije, t. j. sviatostný 
účinok milosti sa dostaví. (Sent. communis.) 

 Starozákonné sviatosti nespôsobovali milosť ex opere operato468, ale 
len vonkajšiu, zákonnú čistotu. (Sent. certa.) 

 

KRST 

DOGMY (De fide): 
 Krst je pravou sviatosťou, ustanovenou Ježišom Kristom. 
 Matériou sviatosti krstu je pravá a prírodná voda. 
 Krst udeľuje milosť ospravedlnenia. 
 Krst spôsobuje odpustenie všetkých trestov za hriechy, tak večných 

ako i dočasných. 
 Platne, aj keď nehodne prijatý krst, vtláča do duše prijímateľa 

nezmazateľný duchovný znak, krstný charakter, preto sa nemôže 
opakovať. 

 Krst vodou (baptismus fluminis) je od dôb zvestovania evanjelia pre 
všetkých ľudí bez výnimky nutný ku spáse. 

 Krst môže byť platne vysluhovaný kýmkoľvek. 
 Krst môže byť prijatý každým nepokrsteným človekom v stave života. 
 Krst malých detí je platný a dovolený. 

 

                                                           

468 ex opere operato = už na základe vykonania sviatostného znaku 
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Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Matéria proxima sviatosti krstu je pokropenie tela fyzickým 

kontaktom s vodou. (Sent. certa.) 
 Krst vodou môže byť v prípade nutnosti nahradený krstom túžby alebo 

krstom krvi. (sententiae fidei proximae) 
 

BIRMOVANIE 

DOGMY (De fide): 
 Birmovanie je pravou sviatosťou. 
 Birmovanie vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, a preto sa 

nemôže opakovať. 
 Riadnym vysluhovateľom birmovania je len biskup. 

 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Forma birmovania spočíva v slovách, ktoré vysluhovateľ hovorí, keď 

kladie ruky na prijímajúceho a pomazáva jeho čelo. (Sent. communis.) 
 Ako sviatosť živých, birmovanie spôsobuje (per se) rozmnoženie 

posväcujúcej milosti. (Sent. certa.) 
 Zvláštnym účinkom birmovania je zavŕšenie milosti krstu. (Sent. 

communis.) 
 Pokrstený človek môže dosiahnuť večnú spásu aj bez birmovania. (Sent. 

fidei proxima.) 
 Mimoriadnym vysluhovateľom birmovania je kňaz, ktorý k tomu 

dostane splnomocnenie na základe všeobecného práva alebo na 
základe zvláštneho splnomocnenia. (Sent. certa.) CIC 882-888 

 Birmovanie môže prijať akákoľvek pokrstená osoba, ktorá ešte nebola 
birmovaná. (Sent. certa.) 

 
 

NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ OLTÁRNA 

DOGMY (De fide): 
 Telo a krv Ježiša Krista sú v Eucharistii prítomné skutočne, pravdivo a 

podstatne . 
 Kristus sa sprítomňuje vo sviatosti oltárnej pri premenení celej 

podstaty chleba na Jeho Telo a celej podstaty vína na Jeho Krv.  
 Spôsoby chleba a vína zostávajú aj po premenení podstaty. 
 Telo a Krv Kristova spolu s Jeho dušou a Jeho Božstvom, a teda celý 

Kristus je skutočne prítomný v Eucharistii  
 Pod každým z oboch spôsobov je prítomný celý Kristus. 
 Kristus je celý prítomný v každej časti hostie, aj keď sú konsekrované 

hostie rozdelené. 
 Po konsekrácii sú Telo a Krv Kristova stále prítomné v Eucharistii. 
 Kristovi prítomnému v Eucharistii sa musí preukazovať úcta a 

adorácia. 
 Eucharistia je pravá sviatosť, ustanovená Ježišom Kristom. 
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 Matériou Eucharistie je chlieb a víno. 
 Pre deti, ktoré ešte nedosiahli vek užívania rozumu, nie je prijatie 

Eucharistie ku spáse nevyhnutné. 
 Prijímanie pod oboma spôsobmi nie je nevyhnutné pre každého 

jednotlivého veriaceho, či už ako Božie nariadenie alebo ako 
prostriedok spásy. 

 Konsekračnú moc má iba platne vysvätený kňaz. 
 Sviatosť Eucharistie môže platne prijať každý pokrstený v stave života 

vrátane malých detí. 
 Pre hodné prijatie Eucharistie sa vyžaduje stav milosti ako aj správna 

a zbožná dispozícia. (De fide pokiaľ ide o stav milosti) 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Sviatostné spôsoby si zachovávajú svoju fyzickú skutočnosť po zmene 

podstaty. (Sent. certa.) 
 Sviatostné spôsoby existujú naďalej bez predmetu, ku ktorému patria. 

(Sent. certa.) 
 Skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii je tajomstvom viery. (Sent. 

certa.) 
 Forma Eucharistie spočíva v Kristových slovách ustanovenia, ktoré sa 

vyslovujú pri konsekrácii. (Sent. certa.) 
 Hlavným plodom Eucharistie je vnútorné zjednotenie prijímajúceho s 

Kristom. (Sent. certa.) 
 Eucharistia ako potrava pre dušu zachováva a rozmnožuje 

nadprirodzený život duše. (Sent. certa.) 
 Eucharistia je zálohou večného šťastia a budúceho vzkriesenia tela. 

(Sent. certa.) 
 Pre dospelých je s nevyhnutnosťou príkazu prijímanie Eucharistie 

potrebné ku spáse (necessitate praecepti). (Sent. certa.) 
 

OBETA SVÄTEJ OMŠE 

DOGMY (De fide): 
 Svätá omša je pravou a vlastnou Obetou. 
 V obeti sv. omše sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži, slávi sa jej 

pamiatka a uskutočňuje sa jej spásonosná moc. 
 Pri obeti sv. omše a obeti na kríži sú Obetný Dar a hlavný obetujúci 

kňaz identickí, rozdielny je iba spôsob a druh prinesenia obety. 
 Obeta sv. omše nie je iba obetou chvály a vďakyvzdania, ale tiež 

zmierlivou a prosebnou obetou. 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Podstatný obetný úkon spočíva jedine v premenení. (Sent. communis.) 

 
 

SVIATOSŤ POKÁNIA 

DOGMY (De fide): 
 Cirkev prijala od Krista moc odpúšťať hriechy spáchané po krste. 
 Cirkevným rozhrešením sú hriechy skutočne a okamžite odpustené. 
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 Cirkevná moc odpúšťať hriechy sa vzťahuje na všetky hriechy bez 
výnimky. 

 Vykonávanie cirkevnej moci odpúšťania hriechov je právnym úkonom. 
 Odpustenie hriechov, ktoré sa uskutočňuje vo sviatosti pokánia je 

pravou a vlastnou sviatosťou, odlišnou od sviatosti krstu.  
 Mimosviatostné ospravedlnenie sa uskutočňuje dokonalou ľútosťou 

iba ak je táto spojená s túžbou po sviatosti (votum sacramenti).  
 Ľútosť pochádzajúca z motívu strachu je morálne dobrým a 

nadprirodzeným skutkom. 
 Sviatostné vyznanie hriechov je nariadené Bohom a je nevyhnutné ku 

spáse.  
 Podľa Božieho ustanovenia podliehajú spovednej povinnosti všetky 

ťažké hriechy podľa druhu, počtu ako aj okolnosti meniacej povahu 
hriechu. 

 Vyznanie všedných hriechov nie je nevyhnutné, ale je dovolené a 
užitočné. 

 S odpustením viny a večného trestu nie sú Bohom vždy súčasne 
odpustené všetky dočasné tresty za hriechy. 

 Kňaz má právo a povinnosť, podľa povahy hriechov a schopnosti 
kajúcnika, uložiť spásonosné a primerané skutky zadosťučinenia. 

 Mimoriadne skutky kajúcnosti, ako konanie dobrovoľných kajúcnych 
úkonov a trpezlivé znášanie skúšok, ktoré Boh  zosiela, majú 
zadosťučiňujúcu hodnotu.  

 Forma sviatosti pokánia spočíva v slovách rozhrešenia. 
 Rozhrešenie v spojení so skutkami kajúcnika spôsobuje odpustenie 

hriechov. 
 Hlavným účinkom sviatosti pokánia je uzmierenie hriešnika s Bohom. 
 Sviatosť pokánia je nutná ku spáse tím, ktorí po krste upadli do 

ťažkého hriechu. 
 Jedinými nositeľmi Cirkevnej moci rozhrešovať sú biskupi a kňazi. 
 Rozhrešenie udelené diakonmi, klerikmi nižšieho stupňa a laikmi nie 

je sviatostným rozhrešením. 
 Sviatosť pokánia môže prijať každý pokrstený, ktorý po krste spáchal 

ťažký alebo ľahký hriech. 
 Cirkev má moc udeľovať odpustky. 
 Užívanie odpustkov je pre veriacich užitočné a spásonosné. 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Dokonalá ľútosť udeľuje veľkému hriešnikovi milosť ospravedlnenia 

už pred skutočným prijatím sviatosti pokánia. (Sent. fidei Proxima.) 
 Nedokonalá ľútosť stačí na odpustenie hriechov vo sviatosti pokánia. 

(Sent. communis.) 
 Aj tie hriechy, ktoré boli priamo odpustené mocou kľúčov Cirkvi, sú 

dostatočným predmetom vyznania. (Sent. certa.) 
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 Zásluhy na základe dobrých skutkov konaných v stave milosti, ktoré 
boli ťažkými hriechmi zničené, čiže boli neúčinné, ožívajú. (Sent. 
communis.) 

 Prameňom odpustkov je zadosťučiňujúci poklad Cirkvi, ktorý 
pozostáva z nadmerných zásluh Ježiša Krista a svätých. (Sent. certa.) 

 

POSLEDNÉ POMAZANIE (POMAZANIE CHORÝCH) 

DOGMY (De fide): 
 Pomazanie chorých je pravou a vlastnou sviatosťou, ustanovenou 

Kristom. 
 Matériou pre pomazanie chorých je olej. 
 Forma spočíva v modlitbe kňaza za chorého, ktorú sprevádza 

pomazanie. 
 Pomazanie chorých dáva chorému milosť posväcujúcu, aby ho 

povzbudila a posilnila. 
 Pomazaním chorých sa odpúšťajú doposiaľ zostávajúce ťažké i všedné 

hriechy. 
 Pomazanie chorých niekedy spôsobuje obnovenie telesného zdravia, 

keď to slúži na duchovný úžitok. 
 Pomazanie chorých môže byť platne udelené iba biskupmi a kňazmi. 
 Pomazanie chorých môže byť platne prijaté iba ťažko chorými 

veriacimi. 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Pomazanie chorých nie je (per se) ku spáse nevyhnutné. (Sent.certa) 

 

POSVÄTNÝ RÁD (POSVÄTENIE KŇAZSTVA) 

DOGMY (De fide): 
 Posvätný rád je pravou a vlastnou sviatosťou, ustanovenou Kristom. 
 Vysvätenie kňazov je sviatosť. 
 Biskupi sú nadriadení kňazom. 
 Sviatosť posvätenia kňazstva udeľuje prijímateľovi milosť 

posväcujúcu.  
 Sviatosť posvätenia kňazstva vtláča prijímateľovi nezmazateľný 

duševný znak. 
 Sviatosť posvätenia kňazstva dáva prijímateľovi trvalú duchovnú moc. 
 Riadnym vysluhovateľom všetkých stupňov sviatostného a 

nesviatostného svätenia je jedine platne vysvätený biskup. 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Štyri nižšie svätenia a subdiakonát nie sú sviatosťami, ale len 

sväteninami. (Sent. Communior.) 
 Vysvätenie biskupa je sviatosťou. (Sent. certa.) 
 Vysvätenie diakona je sviatosťou. (Sent. certa.) 
 Matériou diakonskej, kňazskej a biskupskej  vysviacky je iba vkladanie 

rúk. (Sent. fidei proxima.) 
 Podávanie posvätného náčinia nie je nevyhnutné pri diakonskej, 

kňazskej a biskupskej vysviacke. (Sent. fidei proxima.) 
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 Forma vysvätenia diakona, kňaza a biskupa spočíva len v slovách, ktoré 
bližšie určuje vkladanie rúk. (Sent. fidei proxima.) 

 Mimoriadnym vysluhovateľom štyroch nižších svätení a posvätenia 
subdiakonátu je kňaz. (Sent. certa.) 

 Posvätenie kňazstva môže platne prijať len pokrstený mužského 
pohlavia. (Sent. certa.) CIC 968, Par. 1 

 

MANŽELSTVO 

DOGMY (De fide): 
 Manželstvo je pravou a vlastnou sviatosťou, ustanovenou Bohom. 
 Zo sviatostnej manželskej zmluvy vzniká manželský zväzok, ktorý 

zaväzuje oboch manželov doživotne k nerozlučnému životnému 
spoločenstvu.  

 Sviatosť manželstva udeľuje milosť posväcujúcu tým, ktorí uzatvárajú 
manželský zväzok. 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Manželstvo nebolo ustanovené človekom ale Bohom. (Sent. certa.) 
 Prvoradým cieľom manželstva je plodenie a výchova potomstva. 

Druhoradým cieľom je vzájomná pomoc a morálne regulované 
uspokojenie sexuálneho pudu. (Sent. certa.) CIC (1917) 1013, Par. 1. 

 Podstatnými vlastnosťami manželstva je jednota (monogamia) a 
nerozlučiteľnosť. (Sent. certa.) CIC (1917) 1013, Par. 2. 

 Každé platne uzavreté manželstvo medzi kresťanmi je samo o sebe 
sviatosťou. (Sent. certa.) 

 Prijímatelia sviatosti manželstva sú vzájomne jeden druhému 
vysluhovateľom sviatosti manželstva. (Sent. certa.) 

 Cirkev má vlastné a výlučné právo vydávať zákony a súdiť vo veciach 
manželstva medzi pokrstenými, pokiaľ sa to týka manželstva.  (Sent. 
certa.) Por. CIC (1917) 1016, 1960. 

 

SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

DOGMY (De fide): 
 V prítomnom poriadku spásy je smrť následkom trestu za hriech. 
 Všetci ľudia následkom dedičného hriechu podliehajú zákonu smrti. 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Smrťou sa končí čas záslužnosti a hriešnosti ako aj možnosti obrátenia 

sa. (Sent. certa.) 
 

ZVLÁŠTNY SÚD 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Bezprostredne po smrti sa uskutoční zvláštny Boží súd, v ktorom 

Božský rozsudok rozhodne o večnom osude zomrelého. (Sent. fidei 
proxima.) 
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NEBO 

DOGMY (De fide): 
 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú bez akejkoľvek viny 

hriechu a trestu za hriech, vchádzajú do neba.  
 Nebeská blaženosť trvá večne. 
 Stupeň nebeskej blaženosti jednotlivých blažených je rôzny a to podľa 

stupňa ich zásluh. 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 K podstatnej nebeskej blaženosti, ktorá vyplýva z bezprostredného 

videnia Boha, sa pridruží aj akcidentálna blaženosť, ktorá pochádza z 
prirodzeného poznania a lásky stvorených vecí. (Sent. communis.) 

 

PEKLO 

DOGMY (De fide):  
 Duše tých, ktorí zomierajú v stave osobného ťažkého hriechu, idú do 

pekla. 
 Pekelný trest trvá naveky. 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Miera trestu jednotlivých zatratených zodpovedá stupňu ich viny. (Sent. 

communis.) 
 

OČISTEC 

DOGMY (De fide):  
 Duše spravodlivých, ktoré v okamžiku smrti sú ešte zaťažené ľahkými 

hriechmi alebo dočasnými trestami za hriechy, idú do očistca. 
Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Očistcový oheň po všeobecnom súde  (súde sveta) nebude pokračovať. 

(Sent. communis.) 
 

DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA - SÚD SVETA- KONIEC SVETA 

DOGMY (De fide): 
 Na konci sveta príde Kristus opäť v sláve, aby vykonal súd.  
 Všetci mŕtvi vstanú opäť v posledný deň so svojimi telami.  
 Mŕtvi opäť vstanú s tými istými telami, aké mali na zemi. 
 Kristus pri svojom druhom príchode bude súdiť všetkých ľudí. 

Ďalšie doktríny a pravdy: 
 Čas Ježišovho druhého príchodu je ľuďom neznámy. (Sent. certa.) 
 Telá spravodlivých budú podľa vzoru zmŕtvychvstalého Kristovho tela 

pretvorené a oslávené. (Sent. certa.) 
 Telá zatratených vstanú nepominuteľné a nesmrteľné, ale nebudú 

oslávené.  (Sent. certa.) 
 Prítomná trvácnosť sveta sa pominie v posledný deň. (Sent. certa.) 
 Prítomná trvácnosť sveta sa pretvorí v posledný deň. (Sent. certa.) 
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17.2   SV. OMŠA -  O NEMENNOSTI SV. OMŠE. ENCYKLIKA PÁPEŽA SV. 
PIA V. QUO PRIMUM. (1570) 

 
Pius,  biskup, služobník služobníkov Božích. 
Na večnú pamiatku. 
 

Akonáhle sme boli uvedený do čela apoštolského úradu, napli sme pre 
neho radi ducha a naše sily a zamerali sme všetky myšlienky na udržanie 
rýdzeho cirkevného rítu. To sme sa snažili učiniť za pomoci samého Boha a 
všetkým vynaloženým úsilím. Keď sme museli medzi inými dekrétmi 
posvätného Tridentského koncilu učiniť uznesenie o vydaní a náprave 
posvätných kníh katechizmu, misálu a breviára a keď už bol  s pomocou 
Božou vydaný katechizmus na vzdelávanie ľudu a breviár upravený na 
vzdávanie chvály Bohu, aby sa misál zhodoval s breviárom (pretože je veľmi 
nutné, aby bol v Božej cirkvi jeden spôsob uctievania žalmov, jeden rítus 
slúženia omše), zdá sa už nevyhnutné, aby sme čo najskôr uvažovali, čo by v 
tomto smere ešte zostalo učiniť, totiž vydať samotný misál. Preto sme uznali 
za vhodné zveriť túto obtiažnu úlohu vybraným učeným mužom; tí potom 
starostlivo všetko porovnali so starými kódexmi našej Vatikánskej knižnice 
a s inými odvšadiaľ zhromaždenými, opravenými a neporušenými kódexmi; 
a tiež s vážnymi spismi starých osvedčených autorov, ktorí Nám zanechali 
pamiatky o posvätnej zvyklosti svojich obradov a uviedli do pôvodného stavu 
ten istý misál a rítus podľa dávnej normy svätých Otcov.  

Aby z toho zámeru a začatej práce zbierali ovocie všetci, prikázali sme 
po zrelej úvahe v Ríme vytlačiť misál a vytlačený vydať; totiž preto, aby kňazi 
vedeli, aké modlitby majú používať, aké majú nabudúce zachovávať ríty a aké 
ceremónie pri slúžení omší, aby to potom bolo odkázané svätou cirkvou 
rímskou, matkou a učiteľkou všetkých ostatných miestnych cirkví, všetci si 
všade obľúbili a zachovávali, áno nabudúce po budúce večné časy vo 
všetkých kostoloch patriarchálnych provincií kresťanského sveta, v 
kostoloch katedrálnych, kolegiálnych  a farských, svetských i kláštorných 
akéhokoľvek rádu, tak mužských tak ženských, tiež rádov rytierskych, v 
kostoloch alebo kaplnkách bez správy, v ktorých rádová spievaná omše s 
chórom alebo tichá sa má obyčajne slúžiť, alebo sa musí slúžiť podľa rítu 
rímskej cirkvi, inak sa spieva alebo číta podľa formulára nami vydaného 
misálu, hoci by tieto kostoly boli akýmkoľvek spôsobom vyňaté, omilostené 
Apoštolkou stolicou, zvykom, privilégiom, tiež prísahou, apoštolským 
potvrdením, alebo obdarené akýmikoľvek inými fakultami; ibaže by od 
samého začiatku zriadená bola (omše) schválená Apoštolskou stolicou buď 
samotným zriadením alebo zvykom, ktorý by bol v týchto kostoloch 
zachovávaný nepretržite aspoň dve sto rokov. Tým nijak neodnímame ani 
zmienené ustanovenie, ani zvyk slúženia omše. Keby sa im viac 
pozdával  tento misál, o ktorý sme sa starali aby bol vydaný, dovoľujeme, aby 
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so súhlasom biskupa, preláta a celej kapituly, beztoho aby im v tom kto 
bránil, podľa neho mohli slúžiť omše.  

Všetkým potom ostatným zmieneným kostolom odnímame používanie 
tých misálov a stanovíme a nariaďujeme týmto navždy platným ustanovením, 
aby pod trestom našej nevôle úplne a celkom boli odložené misály a k tomu 
misálu nami nedávno vydaného nesmelo byť nikdy nič pridané, odobrané, tým 
skôr menené.  

Nariaďujeme, a to prísne všetkým i jednotlivým patriarchom 
zmienených kostolov, administrátorom a osobám honosiacim sa akoukoľvek 
cirkevnou hodnosťou, aj keby to boli kardináli svätej cirkvi rímskej alebo 
akéhokoľvek iného stupňa a predného miesta, nariaďujeme im mocou svätej 
poslušnosti, aby sa nabudúce celkom vzdali všetkých ostatných spôsobov a 
rítov podľa iných misálov akokoľvek starobylých, ktoré sa doposiaľ obvykle 
zachovávali, a celkom ich odložili a spievali a čítali podľa rítu a spôsobu a 
normy, ktorá sa  týmto misálom nami teraz podáva a nech tiež pri slúžení 
omše sa neodvažujú pridávať alebo predčítať iné ceremónie alebo modlitby, 
než ako to obsahuje tento náš misál. A tak, aby mohli a smeli tohoto misálu 
slobodne a právom užívať pri spievanej alebo čítanej omši v ktoromkoľvek 
kostole a bez výčitiek svedomia, bez hrozieb nejakými trestami, 
odsudzovaním a zákazmi, svojou apoštolskou mocou a to navždy povoľujeme. 
Ani vysokí hodnostári, administrátori, kanovníci, kapláni a iní kňazi svetskí 
alebo akéhokoľvek rádu akýmkoľvek menom nazývaní, nemôžu byť viazaní 
slúžiť omšu inak, než ako je nami stanovené. 

A nikdy nemôžu byť kýmkoľvek donútení a dohnaní ku zmene tohoto 
misálu, ani prítomná listina nemôže byť nikdy odvolaná alebo zmiernená, ale 
zároveň ustanovujeme a prehlasujeme, aby vo svojej sile bola vždy trvalá a 
platná. 
     Tomu nie sú na prekážku predpoklady, ustanovenia a apoštolské 
nariadenia, ani obecné alebo zvláštne ustanovenia vydané na 
provinciálnych  a synodálnych zhromaždeniach, ani zvyklosť zmienených 
kostolov utužená od nepamäti dlhotrvajúcim ustanovením, nie však starším 
ako dve sto rokov, ani akékoľvek opačné ustanovenia a zvyklosti. 
    Chceme však a s tou istou autoritou rozhodujeme, aby po vydaní tejto 
konštitúcie a misálu kňazi, ktorí sú v rímskej kúrii, boli zaviazaní spievať a 
čítať podľa neho omšu po jeden mesiac, ktorí sídlia až po hory, po troch 
mesiacoch, ktorí za horami, po šiestich mesiacoch, alebo akonáhle im bude 
tento misál predložený na predaj. 
   Aby zostal  všade vo svete neporušený a uchránený, bez pisárskych 
chýb a omylov, všetkým tlačiarom (vydavateľom), ktorí sú na našom území 
a na území Svätej rímskej cirkvi, ktoré nám priamo alebo nepriamo podlieha 
s tým, že ipso facto stratia knihy a musia zaplatiť sto zlatých dukátov 
Apoštolskej komore; ostatným však, ktorí sídlia v ktorejkoľvek časti  sveta, 
pod trestom exkomunikácie latae sententiae a inými trestami podľa našeho 
rozhodnutia apoštolskou autoritou a znením tejto listiny obdobne 
zakazujeme, aby sa žiadnym spôsobom neodvažovali a netrúfali si tlačiť, 
vystavovať na predaj ani prijímať exemplár misálu bez našeho povolenia, 
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alebo bez zvláštneho povolenia Apoštolského komisára, ktorého v týchto 
krajinách k tomu ustanovíme, ak nebude skôr tento tlačiar presvedčený, že 
komisár porovnal  exemplár misálu, z ktorého musí tlačiar prijať normu na 
tlač ostatných misálov, s misálom vytlačeným v Ríme podľa veľkej impresie 
a že sa exemplár misálu s ním zhoduje a v ničom nelíši. 
      Avšak pretože by bolo neľahké dopraviť túto listinu do všetkých krajov 
kresťanského sveta a oboznámiť s ňou všetkých čo najskôr, nariaďujeme, 
aby podľa zvyku bola uverejnená a pribitá na dverách baziliky Kniežaťa 
apoštolov, Apoštolskej kancelárie a na stĺpe na poli Flory a aby aj vytlačené 
exempláre tej istej listiny mali všade na svete rovnakú celkom 
nespochybniteľnú hodnovernosť ako listiny podpísané rukou nejakého 
verejného notára a ako listiny opatrené pečaťou osoby ustanovenej do 
cirkevnej hodnosti, hodnovernosť, ktorú majú predložené listiny, ak sú 
ukázané alebo vydané. 
    Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto stránku nášho povolenia, 
ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, dovolenia, prehlásenia vôle, 
rozhodnutia a zadržania (zákazu), ani sa jej v nerozvážnej opovážlivosti 
protiviť. Ak by sa však niekto odvážil skúsiť to, nech vie, že ho stihne hnev 
všemohúceho Boha a jeho apoštolov Petra a Pavla.    
 
Dané v Ríme u sv. Petra roku Vtelenia Pána 1570, 13. júla, piateho roku Nášho 
pontifikátu. 
Caesar Glorierius  H. Cumin 
 
Roku od narodenia Pána 1570, piateho roku pontifikátu v Kristu 
najsvätejšieho otca a pána nášho Pia V., z Božej  prozreteľnosti pápeža, sme 
listinu, vyhlásenú 13. júla opísali a 19. júla uverejnili a pribili na dverách 
baziliky Kniežaťa apoštolov,  Apoštolskej kancelárie a na stĺpe na poli Flory, 
ako je zvykom, my, Joannes Andreas Rogerius a Filibertus Capius Cursores.   
Scipio de Octavianis, magister Cursorum 
 
(Missale Romanum, editio XIX iuxta typicam Vaticana Ratisbone (1936), str. 
5-7) 
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17.3   SV. OMŠA -  O POSVÄTNEJ LITURGII. ENCYKLIKA PÁPEŽA PIA 

XII. MEDIATOR DEI. (1948) 
  
VYDALO VERBUM V KOŠICIACH. 1948  
(Skrátené. Celý text pozri www.tridentskaomsa.weebly.com/dokumenty) 
  

Cirkev teda, verne zachovávajúc príkaz, ktorý obdržala od svojho 
Zakladateľa, pokračuje v kňazskom úrade Ježiša Krista hlavne posvätnou 
liturgiou. Vykonáva ju v prvom rade pri oltároch, kde sa neprestajne 
sprítomňuje obeta kríža a obnovuje sa len rozdielnym spôsobom obetovania.  

Pretože k tým zámerom a snahám, na ktoré sa podujímajú, aby obnovili 
posvätnú liturgiu, často pridávajú také princípy, ktoré či už teoreticky alebo 
prakticky vystavujú nebezpečenstvu túto presvätú vec a neraz ju narušujú 
takými omylmi, ktoré sa dotýkajú katolíckej viery a asketickej náuky. 

V posvätnej liturgii výslovne a otvorene vyznávame katolícku vieru 
nielen slávením tajomstiev Božích, prinášaním Obety a prisluhovaním 
sviatostí, ale aj čítaním a spievaním „Symbola" (vierovyznania), ktoré je pre 
kresťanov odznakom a ako by preukazom, a tiež aj inými závažnými spismi, 
ako čítaním Písma svätého, napísaného z vnuknutia Ducha Svätého. Liturgia 
obsahuje teda celú katolícku vieru, nakoľko verejne prejavuje vieru Cirkvi. 
 Preto, kedykoľvek išlo o definovanie nejakej pravdy, zjavenej od Boha, 
pápeži a snemy, čerpajúc z takzvaných „teologických prameňov", uvádzali 
dôkazy aj z tejto posvätnej disciplíny (liturgie). Cirkevná hierarchia 
používala vždy toto svoje právo v liturgických veciach, keď zariaďovala a 
riadila bohoslužbu, keď ju obohacovala vždy novým leskom a krásou na 
Božiu slávu a na osoh veriacich kresťanov. No, pri úplnom a bezpečnom 
zachovaní podstaty Oltárnej obety a sviatostí, — neváhala pozmeňovať to, čo 
v danom prípade nepovažovala za celkom vhodné, a pridávať to, čo sa videlo 
primeranejším povznášať poctu Ježiša Krista a Najsvätejšej Trojice a 
poučovať i spasiteľné povzbudzovať kresťanský ľud. Toto právo používala 
Cirkev vo veciach liturgických, aby chránila svätosť bohoslužby proti 
zlozvykom, ktoré opovážlivo a nerozumne zaviedli niektorí súkromníci a 
jednotlivé cirkvi. 
 

POKROK A ZMENY V LITURGII NESMÚ SA PONECHAŤ ĽUBOVÔLI 
JEDNOTLIVCOV. 

Lež vonkoncom treba odsúdiť nerozvážnu opovážlivosť tých, čo 
vedome zavádzajú nové liturgické zvyky alebo prikazujú obnoviť zastarané 
obrady, ktoré sa nezhodujú s platnými zákonmi a rubrikami. Že sa toto stáva, 
ctihodní bratia, o tom vieme nie bez veľkej duševnej bolesti, a to nielen vo 
veciach nepatrnej, lež aj závažnej dôležitosti; veď nechýbajú takí, čo pri 
slávení Eucharistickej obety používajú ľudovú reč. 

Lež nie je múdre a pochvalné vo všetkom a na každý spôsob vracať sa 
ku starému. Tak, aby sme uviedli príklad, ten odbočuje od správnej cesty, kto 
by chcel dať oltáru starý tvar stola, kto by chcel z liturgických rúch odstrániť 
čiernu farbu, kto by vylučoval z kostolov posvätné obrazy a sochy, kto by 
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chcel tak upraviť zobrazenie Božského Spasiteľa na kríži, žeby jeho telo 
nepredstavovalo hrozné muky, ktoré podstúpil, kto by napokon 
neschvaľoval a zavrhoval polyfonické čiže viachlasové spevy aj vtedy, keď 
vyhovujú pravidlám, daným Apoštolskou stolicou. 
 

POVAHA EUCHARISTICKEJ OBETY. 
 Dušou a ako by stredobodom kresťanského náboženstva je tajomstvo 
najsv. Sviatosti Oltárnej, ktorú raz najvyšší kňaz, Kristus, ustanovil a ktorú 
prikazuje v Cirkvi stále obnovovať skrze svojich služobníkov. Keďže ide o 
veľmi vážnu vec posvätnej liturgie, pokladáme za vhodné pri tomto sa trocha 
zastaviť a upútať vaše mysle, ctihodní bratia, na túto veľmi dôležitú otázku. 
 Kristus Pán, „kňaz podľa radu Melchisedechovho naveky", ktorý, keďže 
miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, v posledný večer, v noci, keď bol 
zradený — aby, — ako to vyžaduje ľudská prirodzenosť — zanechal svojej 
milovanej neveste, Cirkvi, viditeľnú obetu — žeby sa ňou sprítomňovala 
krvavá obeta kríža a ostávala jej pamiatka až dokonca vekov a aby jej 
spásonosná sila slúžila na odpustenie hriechov, ktorých sa denne 
dopúšťame, obetoval nebeskému Otcovi svoje telo a krv pod spôsobom 
chleba a vína a pod tými istými znakmi dal prijímať apoštolom, ktorých vtedy 
ustanovil za kňazov Nového zákona a aj im aj ich nástupcom v kňazstve 
prikázal prinášať obetu. 
 Vznešená Oltárna obeta nie je teda len obyčajnou a jednoduchou 
pamiatkou múk a smrti Ježiša Krista, ale opravdivou a ozajstnou obetou, v 
ktorej Najvyšší kňaz nekrvavým obetovaním koná to, čo dokonal na kríži, 
prináša seba nebeskému Otcovi ako najľúbeznejšiu obetu. „Jedna... a tá istá je 
obeta, ten istý obetujúci skrze posluhu kňazov, ktorý sa raz obetoval na kríži, 
rozdiel je jedine v spôsobe obetovania." Ten istý je teda kňaz, Ježiš Kristus, 
ktorého presvätú osobu však zastupuje služobník. On sa prijatím kňazského 
svätenia pripodobňuje Najvyššiemu kňazovi a má moc konať v mene a silou 
samého Krista. Preto svojím kňazským úkonom Kristovi akosi „prepožičiava 
svoj jazyk a dáva svoju ruku". 
 Podobne tou istou obetou je Božský Vykupiteľ podľa svojej ľudskej 
prirodzenosti a v skutočnosti svojho tela a krvi. Rozdielny je však spôsob, 
akým sa Kristus obetuje. Na kríži obetoval Bohu seba celého a svoje bolesti, 
no obetovanie obety sa uskutočnilo krvavou smrťou, ktorú dobrovoľne 
podstúpil. Na oltári však pre oslávený stav jeho ľudskej prirodzenosti „smrť 
nad ním už viac nepanuje", a preto vylievanie krvi je celkom nemožné, no 
predsa riadením Božej múdrosti obetovanie nášho Vykupiteľa sa naozaj 
podivným spôsobom znázorňuje vonkajšími znakmi, ktoré predstavujú 
smrť. Veď „prepodstatnením" chleba v telo a vína v krv Kristovu je skutočne 
prítomné tak jeho telo ako aj jeho krv, ale sviatostné spôsoby, pod ktorými je 
prítomný, zobrazujú mučivé odlúčenie tela a krvi. Pamätihodný dôkaz jeho 
smrti, ktorá sa na Kalvárii naozaj prihodila, sa teda znova opakuje v obetách 
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na jednotlivých oltároch, pretože Ježiš Kristus sa práve pod rozdielnymi 
náznakmi zobrazuje a ukazuje v stave obety. 

Okrem toho i stanovené ciele sú tie isté; z nich prvým je oslava 
nebeského Otca. Ježiš Kristus od detstva až po smrť horel túžbou oslavovať 
Boha a obetovanie jeho krvi sa vznieslo s kríža do nebies ako ľúbezná vôňa. 
Aby však táto oslava nikdy neprestala, spájajú sa údy so svojou Božou Hlavou 
v Eucharistickej obete a s ním spolu s anjelmi a archanjelmi spievajú večité 
chválospevy, vzdávajúc všetku česť a slávu Všemohúcemu Otcovi. 
 Druhý určený cieľ dotýka sa povinného vzdávania vďaky Bohu. Len 
Božský Vykupiteľ — ako najmilovanejší Syn večného Otca, ktorému bola 
známa jeho nesmierna láska — mohol mu podať primeraný spev vďaky. To 
konečne zamýšľal a chcel, keď pri poslednej večeri „vďaky vzdával" — a 
neprestal to robiť ani vtedy, keď visel na kríži, a neprestáva ani vo vznešenej 
oltárnej obete, ktorá zvýrazňuje činenie vďakov čiže eucharistický prejav, 
pretože práve to „je naozaj dôstojné a správne, príhodné a spasiteľné". 
 Na treťom mieste je to cieľ zadosťučinenia, udobrenia a zmierenia. 
Bezpochyby nikto iný, ako Kristus, nemohol na celkom zadosťučiniť 
všemohúcemu Bohu za hriechy pokolenia ľudského,, preto sám chcel byť na 
kríži „obetou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj celého sveta". 

Konečne na štvrtom mieste je to cieľ orodovania. Človek — ako 
márnotratný syn — všetky dobrá, ktoré dostal od nebeského Otca, zle použil 
a premrhal, a preto upadol do najväčšej biedy a špiny. Lež Kristus s kríža 
„prosil a žiadal, ... hlasne volal a plakal, a bol vyslyšaný pre svoju poslušnosť". 
Aj na posvätných oltároch takým istým účinným spôsobom je naším 
zástancom u Boha, žeby sme sa opäť naplnili všetkým požehnaním a 
milosťou. Potom sa ľahko pochopí, prečo posvätný Tridentský snem tvrdí, že 
spásonosná sila kríža na odpustenie našich každodenných hriechov 
poskytuje sa nám skrze eucharistickú obetu. Vznešená obeta oltára je ako by 
vybraným nástrojom, ktorým sa veriacim rozdeľujú zásluhy Božského 
Vykupiteľa, získané na Kríži: „kedykoľvek sa oslavuje pamiatka tejto obety, 
dielo nášho vykúpenia sa koná". 
 

ÚČASŤ VERIACICH NA EUCHARISTICKEJ OBETE. 
Je teda osožné, ctihodní bratia, aby si všetci veriaci kresťania 

uvedomovali, že ich najvyššou povinnosťou a najväčšou cťou je zúčastňovať 
sa na Eucharistickej obete, a to nie ospanlivým a ľahostajným, roztržitým a 
rozptýleným duchom, ale tak sobrane a činne, aby sa čím najužšie spojili s 
Najvyšším Kňazom podľa slov Apoštola: „Zmýšľajte o sebe tak ako Ježiš 
Kristus", a aby ju obetovali spolu s Ním a skrze Neho a aby s Ním zasvätili i 
seba. Preto vás, ctihodní bratia, povzbudzujeme, žeby ste sa snažili, každý vo 
svojej diecéze alebo v okruhu cirkevnej právomoci, podľa pravidiel, ktoré 
podáva „misál", a podľa príkazov, ktoré vyniesli Posvätná kongregácia 
obradov a Kódex kánonického práva, usmerňovať a určovať vyhovujúci 
spôsob, ako sa má ľud účastniť na liturgických obradoch, a to tak, aby sa 
všetko konalo správne a s patričnou dôstojnosťou a aby sa nikomu 
nepovolilo, hoci by to bol aj kňaz, použiť kostol na svojvoľné pokusy. 
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O SVÄTOM PRIJÍMANÍ. 
Vznešená Obeta oltára dovršuje sa prijímaním nebeského pokrmu. 

Lenže, ako to všetci vedia, k úplnosti takejto Obety vyžaduje sa len, aby 
prijímal kňaz, nie však — hoci je to veľmi želateľné — aby aj veriaci pristúpili 
ku posvätnej hostine. 

...ešte väčšmi blúdia tí, ktorí, keď považujú za nevyhnutné, žeby veriaci 
spolu s kňazom prijímali Eucharistický pokrm, falošne tvrdia, že tu nejde len 
o Obetu, ale o Obetu, spojenú s hostinou bratského spoločenstva, a sv. 
prijímanie, odbavené spoločne, považujú za vrchol celého obradného úkonu. 
Ozaj, znovu a znovu treba pripomínať, že Eucharistická obeta, svojou 
podstatou, je nekrvavým obetovaním Božskej obety, čo sa tajomne zračí v 
oddelení sviatostných spôsobov a v ich obetnej žertve, prinesenej Večnému 
Otcovi. Sväté prijímanie patrí len k jej doplneniu a k zúčastneniu sa na nej 
prostredníctvom prijatia Prevelebnej Sviatosti; a pokým u obetujúceho 
vysluhovateľa je vonkoncom nevyhnutné, veriacim sa má iba horlivo 
odporúčať. 
 

LITURGICKÝ DUCH A LITURGICKÝ APOŠTOLÁT. 
Vo všetkom, čo je liturgické, musia sa skvieť najmä tieto tri ozdoby, o 

ktorých hovorí náš predchodca Pius X., a to: svätosť, ktorá sa stráni každého 
svetského ducha novôt, vznešenosť obrazov a tvarov, o ktoré sa usiluje a 
ktorým slúži pravé a najvlastnejšie umenie, a napokon ráz všeobecnosti, 
ktorý — pri zachovávaní oprávnených svojrázností a zvyklostí jednotlivých 
krajov — prezrádza jednotu Cirkvi katolíckej. 

Čo sa týka hudby, nech sa v liturgii svedomito zachovávajú isté a celkom 
jasné smernice, ktoré dala Apoštolská Stolica. Gregoriánsky spev, ktorý 
rímska Cirkev pokladá za svoj vlastný, ako v dávnych časoch prijatý našimi 
predkami a opatrovaný cez stáročia jej starostlivou ochranou a ktorý 
predkladá veriacim ako ich imanie a ktorý tiež bezpodmienečne predpisuje 
v niektorých častiach liturgie, nielen že robí slávenie posvätných tajomstiev 
dôstojnejším a veľkolepejším, ale v najväčšej miere prispieva k zveľadeniu 
viery a mravov u prítomných. 

Čo sme povedali o hudbe, temer to isté treba povedať o ostatných 
vznešených umeniach a najmä o staviteľstve, sochárstve a maliarstve. 
Nemôžeme sa zdržať, aby sme, z povinnosti svojho svedomia, nežialili a 
nezavrhli také obrazy a tvary, čo poniektorí nedávno zaviedli, ktoré sa však 
zdajú byť deformovaním a zohyzdením ozajstného umenia, a ktoré sa neraz 
priamo protivia kresťanskej slušnosti, skromnosti a zbožnosti a biedne 
urážajú opravdivý náboženský cit; takéto sa musia bez výhrady odstrániť a 
vyhodiť z našich kostolov, ako „vôbec všetko, čo je nezlučiteľné s 
posvätnosťou miesta“. 
Dané v Gandolfovom zámku, pri Ríme, dňa 20. novembra roku 1947, v 
deviatom roku Nášho Pontifikátu.  PÁPEŽ PIUS XII. 
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17.4   SV. OMŠA -  APOŠTOLSKÝ LIST MOTU PROPRIO BENEDIKTA XVI. 
SUMMORUM PONTIFICUM 

 
7. júla 2007 
 

Najvyšší veľkňazi dosiaľ vždy dbali o to, aby Kristova Cirkev prinášala 
dôstojný kult Božiemu majestátu, ≪na chválu a slávu jeho mena≫ a ≪na 
úžitok celej jeho svätej Cirkvi≫. Tak ako tomu bolo od nepamäti, rovnako i 
do budúcnosti má byť zachovávaná zásada, podľa ktorej ≪každá 
partikulárna cirkev musí byť v súlade s univerzálnou Cirkvou, nielen čo sa týka 
náuky viery a sviatostných znakov, ale aj v tom, čo sa týka všeobecne prijatých 
zvykov apoštolskej a nepretržitej tradície. Tieto zvyky sa majú zachovávať 
nielen preto, aby sa zabránilo omylom, ale aj preto, aby sa odovzdávala 
celistvosť viery, lebo pravidlo modlitby Cirkvi zodpovedá jej pravidlu 
viery.≫469  

Medzi veľkňazmi, ktorí prejavovali takúto náležitú starostlivosť, sa 
vyníma meno svätého Gregora Veľkého, ktorý sa postaral o to, aby sa novým 
národom Európy odovzdávala tak katolícka viera, ako aj poklady kultu a 
kultúry, ktoré Rimania nahromadili počas stáročí. Nariadil, aby bola 
zachovaná tá forma posvätnej liturgie – omšovej obety a liturgie hodín – aká 
sa slávila v meste Ríme. Veľmi podporoval mužské a ženské mníšske rády, 
ktoré pôsobili pod regulou svätého Benedikta, pričom všade s ohlasovaním 
evanjelia svojím životom objasňovali blahodarnú zásadu regule, ≪aby sa 
ničomu nedávala prednosť pred Božím dielom≫ (kap. 43). Takto posvätná 
liturgia slávená na rímsky spôsob obohatila nielen vieru a nábožnosť, ale aj 
kultúru mnohých národov. Je známe, že latinská liturgia Cirkvi v jej rôznych 
formách v každom storočí kresťanskej éry podnecovala početných svätých k 
duchovnému životu a posilňovala mnohé národy v cnosti nábožnosti a ich 
nábožnosť robila plodnou. 

Veľa ďalších rímskych veľkňazov v priebehu stáročí prejavilo osobitnú 
starostlivosť o to, aby posvätná liturgia čo najúčinnejšie plnila túto úlohu. 
Medzi nimi vyniká sv. Pius V., ktorý s veľkým pastoračným úsilím obnovil na 
podnet Tridentského koncilu celý kult Cirkvi, postaral sa o vydanie 
liturgických kníh, opravených a ≪obnovených podľa normy (cirkevných) 
otcov≫ a dal ich latinskej Cirkvi do užívania. Medzi liturgickými knihami 
rímskeho obradu vyniká Rímsky misál, ktorý sa vyvinul v meste Ríme a počas 
ďalších storočí postupne nadobúdal formy, ktoré sa veľmi podobajú formám 
používaným nedávnymi generáciami. 

≪Tento cieľ postupom času sledovali rímski veľkňazi, keď 
prispôsobovali alebo ustanovovali obrady a liturgické knihy v súlade s 
požiadavkami nových čias a potom, keď sa v priebehu tohto nášho storočia 
                                                           

469 1. Všeobecné smernice Rímskeho misála (IGMR), tretie typové vydanie, 2002, 
397.  
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podujali na širšiu obnovu≫470 . Takto konali naši predchodcovia Klement 
VIII., Urban VIII., svätý Pius X.471, Benedikt XV., Pius XII. a bl. Ján XXIII. 
 
V nedávnej dobe Druhý vatikánsky koncil vyjadril želanie, aby sa znovu 
obnovila náležitá pozornosť a úcta voči Božiemu kultu a aby sa prispôsobila 
potrebám našej doby. Náš predchodca, najvyšší veľkňaz Pavol VI., 
povzbudený týmto želaním schválil roku 1970 nanovo usporiadané a 
čiastočne obnovené liturgické knihy pre latinskú Cirkev. Tieto knihy boli 
preložené do mnohých jazykov národov sveta a biskupi, kňazi i veriaci ich 
ochotne prijali. Ján Pavol II. zrevidoval tretie typové vydanie Rímskeho 
misála. Rímski veľkňazi tak prispeli k tomu, aby ≪sa táto akoby liturgická 
stavba... znovu zaskvela dôstojnosťou vo svojej nádhere a harmónii≫472. 

Keďže v niektorých oblastiach ostalo nemálo veriacich, ktorých 
kultúru a ducha tak hlboko prenikli predchádzajúce liturgické formy, že k 
nim priľnuli a stále lipnú s takou láskou a citom, že najvyšší veľkňaz Ján Pavol 
II. pohnutý pastoračnou starostlivosťou o týchto veriacich zvláštnym 
indultom Quattuor abhinc annos, zostaveným roku 1984 Kongregáciou pre 
Boží kult, udelil splnomocnenie používať Rímsky misál vydaný Jánom XXIII. v 
roku 1962. Potom v roku 1988 Ján Pavol II. svojím apoštolským listom motu 
proprio Ecclesia Dei povzbudil biskupov, aby toto splnomocnenie široko a 
veľkodušne používali na prospech všetkých veriacich, ktorí o to žiadajú. 
 Na základe naliehavých žiadostí týchto veriacich, ktoré už dlho 
zvažoval náš predchodca Ján Pavol II., a potom, čo sme si my sám vypočuli 
otcov kardinálov na konzistóriu konanom 23. marca 2006, ako aj po zrelom 
zvážení, vzývaní Ducha Svätého a opierajúc sa o Božiu pomoc, týmto 
apoštolským listom vydávame nasledovné rozhodnutie: 

Čl. 1. Rímsky misál vyhlásený Pavlom VI. je riadnym vyjadrením ≪lex 
orandi≫ Katolíckej cirkvi latinského obradu.  Jednako Rímsky misál 
vyhlásený sv. Piom V. a znovu vydaný bl. Jánom XXIII. treba považovať za 
mimoriadne vyjadrenie ≪lex orandi≫ Cirkvi a pre jeho ctihodné a starobylé 
používanie si zasluhuje povinnú úctu. Tieto dve vyjadrenia ≪legis orandi≫ 
nevnášajú žiadne rozdelenie do ≪lex credendi≫ Cirkvi; sú to dva spôsoby 
používania jediného rímskeho obradu. 

Preto je dovolené sláviť obetu omše podľa typového vydania Rímskeho 
misála vyhláseného bl. Jánom XXIII. v roku 1962, ktorý nebol nikdy úplne 
zrušený, ako mimoriadnu formu liturgie Cirkvi. Avšak podmienky pre 
používanie tohto misála stanovené predošlými dokumentmi Quattuor abhinc 
annos a Ecclesia Dei sa nahradzujú nasledujúcimi: 
                                                           

470 2. JÁN PAVOL II.: apoštolský list Vicesimus quintus annus, 4. decembra 1988, 

3; AAS 81 (1989), 899. Slovenský preklad je v časopise Liturgia 1/1991, s. 13. 
471 Tamže. 
472 Sv. PIUS X.: apoštolský list motu proprio Abhinc duos annos, 23. októbra 1913; 

AAS 5 (1913), 449 – 450; porov. JÁN PAVOL II.: apoštolský list Vicesimus quintus 
annus, 3: AAS 81, (1989), 899 



 

354 PRÍLOHY 

 Čl. 2. Ktorýkoľvek katolícky kňaz latinského obradu, či už svetský alebo 
rehoľný, môže pri omšiach slávených bez účasti ľudu v akýkoľvek deň okrem 
Veľkonočného trojdnia používať buď Rímsky misál bl. pápeža Jána XXIII. 
vydaný roku 1962, alebo Rímsky misál vyhlásený najvyšším veľkňazom 
Pavlom VI. roku 1970. Na takéto slávenie podľa jedného či druhého misála 
nepotrebuje kňaz žiadne povolenie ani Apoštolskej stolice, ani svojho 
ordinára. 

Čl. 3. Spoločenstvá inštitútov zasväteného života a spoločností 
apoštolského života, tak pápežského, ako aj diecézneho práva, ktoré si pri 
konventných sláveniach čiže sláveniach spoločenstva vo vlastných 
kaplnkách želajú sláviť svätú omšu podľa vydania Rímskeho misála 
vyhláseného roku 1962, majú na to dovolenie. Pokiaľ jednotlivé 
spoločenstvo alebo celý inštitút či spoločnosť chcú takéto slávenie konať 
často, zväčša či natrvalo, musia o tom rozhodnúť podľa normy práva a podľa 
zákonov i osobitných štatútov vyšší predstavení. 

Čl. 4. Na slávenia svätej omše, o ktorej je reč v čl. 2, môžu byť pri 
zachovaní toho, čo treba zachovať, pripustení aj veriaci, ktorí si to sami od seba 
želajú. 

Čl. 5. § 1. Vo farnostiach, v ktorých nepretržite jestvuje skupina 
veriacich, ktorá sa pridŕža predošlej liturgickej tradície, má farár ochotne 
prijať ich žiadosti ohľadne slávenia svätej omše podľa obradu Rímskeho 
misála vydaného roku 1962. Nech sa postará o to, aby dobro týchto veriacich 
bolo v súlade s riadnou pastoračnou starostlivosťou o farnosť pod vedením 
biskupa podľa normy kánonu 392, pričom nech sa vyhýba nezhodám a 
podporuje jednotu celej Cirkvi. 

§ 2. Slávenie podľa misála bl. Jána XXIII. sa môže konať vo všedné dni; 
avšak v nedele a vo sviatky sa môže konať jedno takéto slávenie. 

§ 3. Veriacim a kňazom, ktorí o to požiadajú, nech farár dovolí slávenia 
touto mimoriadnou formou aj pri osobitných príležitostiach, ako sú 
uzatváranie manželstva, pohreby, alebo príležitostné slávenia, napr. počas 
púte. 

§ 4. Kňazi, ktorí používajú misál bl. Jána XXIII., musia byť súci a z 
hľadiska práva nehatení. 

§ 5. V kostoloch, ktoré nie sú ani farské, ani konventné, vyššie 
spomínané povolenie udeľuje rektor kostola. 

Čl. 6. Pri omšiach slávených podľa misála bl. Jána XXIII. za účasti ľudu 
sa môžu čítania prednášať aj v národnom jazyku, použijúc vydania uznané 
Apoštolskou stolicou. 

Čl. 7. Ak niektorá skupina veriacich laikov, o ktorých je reč v čl. 5, § 1, 
neobdrží vyhovenie žiadosti u farára, upovedomí o tom diecézneho biskupa. 
Od biskupa sa naliehavo žiada, aby vyhovel ich žiadosti. Ak sa on nemôže 
postarať o takéto slávenie, záležitosť nech predloží Pápežskej komisii Ecclesia 
Dei. 

Čl. 8. Biskup, ktorý sa chce postarať o takéto žiadosti veriacich laikov, 
ale rozličné dôvody mu v tom prekážajú, môže záležitosť zveriť Pápežskej 
komisii Ecclesia Dei, aby mu poskytla radu a pomoc. 
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 Čl. 9. 
§ 1. Farár takisto, po pozornom zvážení všetkého, môže dať dovolenie 

na používanie starších obradov vysluhovania sviatostí krstu, manželstva, 
pokánia a pomazania chorých, ak to radí dobro duší. 

§ 2. Ordinárom sa udeľuje splnomocnenie sláviť sviatosť birmovania 
podľa starého Rímskeho  pontifikálu, ak to radí dobro duší. 

§ 3. Klerici ustanovení ≪in sacris≫ smú používať Rímsky breviár 
vyhlásený bl. Jánom XXIII. roku 1962. 
 Čl. 10. Miestny ordinár smie, ak to uzná za vhodné, za účelom slávenia 
podľa staršej formy rímskeho obradu zriadiť osobnú farnosť podľa normy 
Kán. 518, alebo menovať rektora či duchovného správcu, pri zachovaní toho, 
čo treba zachovať. 
 Čl. 11. Pápežská komisia Ecclesia Dei zriadená Jánom Pavlom II. roku 
1988473 (5) naďalej plní svoju úlohu. Táto komisia nech má takú formu, úlohy 
a normy, aké jej chcel udeliť rímsky veľkňaz. 
 Čl. 12. Táto komisia, okrem splnomocnení, ktoré už má, bude konať s 
autoritou Svätej stolice, keď bude bdieť nad zachovávaním a uplatňovaním 
týchto opatrení. 
 Nariaďujeme, aby všetko, čo sme týmto apoštolským listom motu 
proprio rozhodli, bolo považované za potvrdené a platné a aby sa to počnúc 
14. septembrom tohto roku, sviatkom Povýšenia Svätého kríža zachovávalo, 
napriek všetkému, čo by s tým mohlo byť v rozpore. 
 
Dané v Ríme pri svätom Petrovi 7. júla roku Pána 2007, v treťom roku nášho 
pontifikátu. 
                                     
Benedikt XVI. 
 
  

                                                           

473 Porov. JÁN PAVOL II.: apoštolský list motu proprio Ecclesia Dei, 2. júla 1988, 6; AAS 80 (1988), 

1498. 
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17.5   SV. OMŠA -  LIST PÁPEŽA BENEDIKTA XVI. BISKUPOM K MOTU 

PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM. 
 
7. júla 2007 
 

Drahí bratia v biskupskej službe, s veľkou dôverou a nádejou vkladám 
do vašich rúk pastierov text nového apoštolského listu motu proprio o 
používaní rímskej liturgie, ktorá predchádzala reforme uskutočnenej roku 
1970. Dokument je plodom dlhého uvažovania, početných konzultácií a 
modlitby. 

Správy a posudky ohľadne tohto dokumentu vytvorené na základe 
nedostatočných informácií spôsobili nemalý zmätok. Objavili sa navzájom 
veľmi odlišné reakcie, od veľmi radostného prijatia až po jeho radikálne 
odmietanie, hoci jeho obsah nebol ešte známy. V opozícii voči tomuto 
dokumentu sa priamo vynorili dva druhy obáv, ktorými sa chcem 
podrobnejšie zaoberať v tomto liste. 

Na prvom mieste je to obava, že sa ním podlomí autorita Druhého 
vatikánskeho koncilu a že bude spochybnené jedno z jeho základných 
rozhodnutí – liturgická reforma. Táto obava je však neopodstatnená. 
Ohľadom toho treba predovšetkým povedať, že misál uverejnený Pavlom VI. 
a následne zrevidovaný Jánom Pavlom II. v dvoch ďalších vydaniach, je a 
zostane, prirodzene, riadnou formou (forma ordinaria) eucharistickej 
liturgie. Avšak posledná redakcia Rímskeho misála, ktorá predchádzala 
koncilu a bola zverejnená z právomoci pápeža Jána XXIII. v roku 1962 a ktorá 
sa používala počas koncilu, sa bude môcť používať ako mimoriadna forma 
(forma extraordinaria) liturgického slávenia. Nie je vhodné hovoriť o týchto 
dvoch redakciách Rímskeho misála akoby to boli ≪dva obrady≫. Ide skôr o 
dvojaké používanie jedného a toho istého obradu. Pokiaľ ide o používanie 
misála z roku 1962 ako mimoriadnej formy (forma extraordinaria) liturgie 
svätej omše, chcel by som upozorniť na skutočnosť, že tento misál nebol nikdy 
právne úplne zrušený, v dôsledku čoho zostáva v princípe stále platný. V čase 
zavedenia nového misála sa nezdalo byť nutné vydať osobitné normy pre 
prípadné používanie predošlého misála. Pravdepodobne sa predpokladalo, 
že pôjde len o ojedinelé prípady, ktoré by sa riešili namieste, z prípadu na 
prípad. Skoro sa však ukázalo, že – predovšetkým v krajinách, v ktorých sa 
mnohým dostalo vďaka liturgickému hnutiu dôkladnej liturgickej formácie a 
tiež hlbokej, dôvernej znalosti dovtedajšej formy liturgického slávenia – 
ostalo veľa osôb naďalej silne pripútaných k tejto forme rímskeho rítu, ktorá 
sa im od detstva stala dôverne známou. Všetci vieme, že v hnutí vedenom 
arcibiskupom Lefebvrom sa vernosť starému misálu stala vonkajším znakom 
odporu; dôvody odštiepenia, ktoré tu vzniklo, sú však oveľa hlbšie. Predsa 
však si mnohé osoby, ktoré jasne uznali záväzný charakter Druhého 
vatikánskeho koncilu a ktoré boli verné pápežovi a biskupom, želali 
opätovný návrat tejto, im takej drahej formy posvätnej liturgie. Došlo k tomu 
predovšetkým preto, lebo na mnohých miestach sa pri slávení verne 
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nedodržiavali predpisy nového misála, alebo bol dokonca chápaný ako 
schválenie, ba povinnosť pristupovať k liturgii kreatívne, čo viedlo často k jej 
deformáciám na hranici únosnosti. Hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo aj ja 
som zažil toto obdobie, poznamenané toľkými očakávaniami i zmätkami. A 
videl som, ako hlboko boli svojvoľnými deformáciami liturgie zranené osoby, 
ktoré boli hlboko zakorenené vo viere Cirkvi. 

Pápež Ján Pavol II. preto cítil povinnosť zaviesť normatívny rámec pre 
používanie misála z roku 1962 v motu proprio Ecclesia Dei z 2. júla 1988, 
ktoré však neobsahovalo detailné predpisy, len všeobecne apelovalo na 
veľkodušnosť biskupov voči ≪oprávneným želaniam≫ tých veriacich, ktorí 
si žiadali takúto formu rímskeho obradu. V tom čase chcel pápež pomôcť 
predovšetkým Bratstvu svätého Pia X., aby znovu našlo plnú jednotu s 
Petrovým nástupcom, usilujúc sa uzdraviť stále ešte bolestivú ranu. Žiaľ, toto 
zmierenie sa doposiaľ nepodarilo uskutočniť; určitá skupina spoločenstiev 
však predsa len s vďačnosťou využila možnosti tohto motu proprio. 
Používanie misála z roku 1962 mimo týchto skupín ostalo problematickým, 
keďže chýbali presné právne normy a to predovšetkým preto, lebo biskupi 
sa často obávali, že by v týchto prípadoch bola spochybnená autorita koncilu. 
Ihneď po Druhom vatikánskom koncile sme sa nazdávali, že používanie 
misála z roku 1962 si bude žiadať len staršia generácia, ktorá s ním vyrastala, 
no medzičasom sa jasne ukázalo, že aj mladí ľudia objavujú túto formu 
liturgie, priťahuje ich a  nachádzajú v nej pre seba osobitne vhodnú formu, 
ako sa stretať s tajomstvom Najsvätejšej Eucharistie. Takto vznikla potreba, 
ktorú v čase motu proprio z roku 1988 ešte nebolo možné predvídať – 
vytvoriť presnejšiu právnu úpravu. Zároveň majú tieto normy uvoľniť 
biskupov od povinnosti zakaždým nanovo zvažovať, ako odpovedať na rôzne 
situácie. 

Na druhom mieste sa v diskusiách o očakávanom motu proprio 
vyjadrovala obava, že možnosť širokého používania misála z roku 1962 by 
mohla spôsobiť neporiadok či dokonca rozkol vo farských spoločenstvách. Aj 
táto obava sa mi zdá byť reálne nepodložená. Používanie starého misála 
predpokladá istú mieru liturgickej formácie a ovládanie latinského jazyka; 
tak jedno, ako aj druhé, nie je veľmi časté. Už z týchto konkrétnych 
predpokladov jasne vidno, že nový misál určite i naďalej ostane riadnou 
formou rímskeho rítu, a to nielen z dôvodu právneho nariadenia, ale aj na 
základe reálnej situácie, v akej sa nachádzajú spoločenstvá veriacich. 
Vyskytujú sa, pravdaže, aj krajnosti a niekedy sú s postojom veriacich 
naviazaných na starú latinskú liturgickú tradíciu nenáležite späté aj 
spoločenské aspekty. Vaša pastoračná láska a rozvaha nech je vám podnetom 
a nech vás vedie pri ich náprave. Konečne, tieto dve formy používania 
rímskeho obradu sa navzájom môžu obohacovať: do starého misála sa môžu 
a musia zaradiť noví svätí a niektoré nové prefácie. Komisia Ecclesia Dei v 
kontakte s rozličnými ustanovizňami venujúcimi sa starobylej praxi ≪usus 
antiquior≫ to bude skúmať z praktického hľadiska. Pri slávení omše podľa 
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misála Pavla VI. sa môže mocnejšie ako doteraz prejaviť oná posvätnosť, 
ktorá mnohých priťahuje k používaniu starej formy. Najistejšia záruka toho, 
aby misál Pavla VI. farské spoločenstvá zjednocoval a aby ho mali v obľube, 
spočíva v tom, že sa bude omša podľa neho sláviť s veľkou úctou a v súlade s 
predpismi. To zviditeľní duchovné bohatstvo a teologickú hĺbku tohto 
misála. Teraz sa dostávam k pozitívnym dôvodom, ktoré ma motivovali k 
tomu, aby som prostredníctvom tohto motu proprio aktualizoval motu 
proprio z r. 1988. Ide o dosiahnutie vnútorného zmierenia v lone Cirkvi. 
Hľadiac do minulosti, na rozdelenia, ktoré po stáročia zraňovali Kristovo telo, 
prevláda dojem, že v kritických okamihoch, keď sa tieto rozdelenia rodili, sa 
zo strany zodpovedných v Cirkvi neurobilo dosť na zachovanie či dosiahnutie 
zmierenia a jednoty; prevláda dojem, že takéto zanedbania zo strany Cirkvi 
mali svoj podiel viny na skutočnosti, že tieto rozdelenia nadobudli trvalú 
podobu. Pohľad do minulosti nás preto dnes zaväzuje vynaložiť všetky sily 
na to, aby tí, ktorí skutočne túžia po jednote, mali možnosť v tejto jednote 
zotrvať alebo ju opätovne nájsť. Na myseľ mi prichodí veta z Druhého listu 
Korinťanom, kde Pavol píše: ≪Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a 
rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte 
málo miesta... odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy≫ (2 Kor 6, 11 – 13). Pavol 
to hovorí samozrejme v inom kontexte, no jeho výzva sa môže a má týkať 
práve vo vzťahu k tejto téme aj nás. Rozšírme veľkodušne svoje srdcia, aby 
mohlo vstúpiť všetko to, čomu samotná viera ponúka priestor. 

Niet žiadneho protirečenia medzi jedným a druhým vydaním 
Rímskeho misála. V dejinách liturgie prebieha postupný vývoj, žiadne zlomy. 
To, čo bolo pre predchádzajúce generácie posvätné, zostáva posvätným a 
vznešeným aj pre nás, a nemôže byť odrazu úplne zakázané, či priam 
odsúdené ako škodlivé. Pre všetkých je dobré, keď sa bohatstvá, ktoré 
vyrástli z viery a modlitby Cirkvi uchovajú a keď sa im dá správne miesto. 
Prirodzene, na to aby aj kňazi zo spoločenstiev spätých s používaním starej 
formy žili plné spoločenstvo (communio) s Cirkvou, nesmú principiálne 
vylúčiť slávenie podľa nových kníh. Nebolo by to v súlade s uznaním hodnoty 
a posvätnosti novej formy obradu, ak by ju úplne prestali používať. Na záver, 
drahí spolubratia, mi leží na srdci potreba zdôrazniť, že tieto nové predpisy 
v žiadnom prípade neumenšujú vašu autoritu a zodpovednosť ani pokiaľ ide 
o liturgiu, ani s ohľadom na pastoráciu vašich veriacich. Každý biskup je v 
skutočnosti moderátorom liturgie vo vlastnej diecéze (porov. Sacrosanctum 
concilium, 22: ≪Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice 
pendet quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud 
Episcopum” – Rozhodovať o posvätnej liturgii je oprávnená výlučne cirkevná 
autorita, totiž Apoštolská stolica, a podľa právnych predpisov biskup”). Nič 
sa teda neuberá z autority biskupa, ktorého úlohou naďalej zostáva bdieť, 
aby sa všetko dialo s pokojom a rozvahou. Ak by vznikol problém, ktorý 
nemôže vyriešiť farár, môže vždy zasiahnuť miestny ordinár, avšak len v 
plnom súlade s tým, čo je uvedené v nových smerniciach motu proprio. 
Okrem toho vás, drahí spolubratia, vyzývam, aby ste o tri roky po 
nadobudnutí platnosti tohto motu proprio napísali Svätej stolici správu o 
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vašich skúsenostiach. Ak by skutočne vyšli na svetlo vážne ťažkosti, budeme 
hľadať spôsoby, ako ich vyriešiť.  

Drahí bratia, s vďakou a dôverou zverujem do vašich sŕdc pastierov 
tieto stránky i usmernenia tohto motu proprio. Stále si buďme vedomí slov 
apoštola Pavla, ktorými sa obracal na presbyterov v Efeze: ≪Dávajte pozor 
na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby 
ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou≫ (Sk 20, 28). Zverujem 
príhovoru Márie, Matky Cirkvi, tieto smernice a zo srdca udeľujem vám, 
drahí spolubratia, farárom i všetkým kňazom vo vašich diecézach, vašim 
spolupracovníkom, ako aj všetkým vašim veriacim, svoje apoštolské 
požehnanie.  
 
Dané pri svätom Petrovi 7. júla 2007 BENEDIKT XVI. 
Motu proprio Summorum pontificum 
 
 

  

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/c/motu-proprio-summorum-pontificum
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17.6 PROTESTANTIZMUS – EXKOMUNIKAČNÁ BULA. DECET 

ROMANUM. PÁPEŽ LEV X. (1521)  
 
Preambula 

Mocou od Boha mu zverenou prislúcha rímskemu pápežovi z Božieho 
ustanovenia a vymenovania vyhlasovať duchovné a časné tresty podľa toho, 
ako si to plne zaslúži každý jednotlivý prípad. Účelom je potlačenie 
skazených zámerov zblúdených ľudí, ktorí sú tak uchvátení svojim scestným 
podnetom k hanebným cieľom, že zabúdajú na bázeň pred Pánom a úplne 
pohŕdajú kánonickými dekrétmi a apoštolskými ustanoveniami a odvažujú 
sa formulovať nové a sfalšované dogmy a zavádzajú zlo rozkolu do svätej 
Božej Cirkvi - alebo podporujú a pridávajú sa k takým rozkolníkom, ktorí si 
robia obchod z toho, že trhajú šaty nášho Vykupiteľa a jednotu pravej 
viery. Pápežovi preto prináleží, aby v obavách o Petrovu loď, ktorá akoby 
plávala bez kormidelníka alebo veslárov, použil prísne tresty proti takýmto 
ľuďom, ich nasledovníkom a proti ich šíreniu a ďalšími vhodnými 
opatreniami zabezpečil, aby títo veľmi mocní ľudia oddaní podľa svojej 
povahy zlým zámerom spolu so svojimi prívržencami, nemohli klamať 
mnohých jednoduchých ľudí svojimi klamstvami a svojimi zlovoľnými 
praktikami ich zvádzať, aby s nimi zdieľali ich bludy a ich vlastnú skazu tým, 
že ich otravujú niečím, čo sa rovná zhubnej chorobe. Pápežovi tiež prináleží, 
aby po odsúdení rozkolníkov a pre zabránenie ešte väčšej skazy a zmätku, 
verejne a otvorene poukázal pred všetkými kresťanmi, ako sa majú obávať 
postihnutia a trestu tí, ktorí sa takto previňujú, aby skrze verejné vyhlásenie 
sa mohli obrátiť s ľútosťou a výčitkami ku svojej pravej podstate, aby sa 
bezpodmienečne zriekli zakázaných prejavov, obnovili svoje spoločenstvo a 
poslušnosť, ako bolo uvedené v predchádzajúcej bule, a tak mohli uniknúť 
Božím trestom vo všetkých stupňoch svojho príslušného odsúdenia. 

I. 
(Zhrnutie predchádzajúcej buly Exsurge Domine) 

II. 
Boli sme informovaní, že potom, čo naša predchádzajúca bula bola 

verejne vyvesená a od doby, keď uplynula časová lehota na predpísanú 
odpoveď - a touto bulou slávnostne oznamujeme všetkým kresťanom, že táto 
lehota (60 dní) uplynula - mnohí z tých, ktorí prepadli bludom Martina 
Luthera, prijali našu bulu s jej varovaním a príkazmi; Duch dobrej rady ich 
priviedol k zamysleniu nad sebou, vyznali svoje bludy a odvolali herézy ako 
pred Našou inštanciou a vrátili sa k pravej katolíckej viere, dostali 
požehnanie a rozhrešenie od tých, ktorí boli oprávnení im ho udeliť, tak aj na 
rôznych miestach v Nemecku, kde boli verejne spálené knihy uvedeného 
Martina, ako sme to nariadili. Avšak samotný Martin, a spôsobuje nám to 
veľkú bolesť a znepokojenie, že to musíme povedať, on, otrok skazenej mysle 
s pohŕdaním odmietol odvolať svoje bludy a zriecť sa ich v predpísanej 
lehote a poslať Nám aspoň jedno slovo odvolania, ako sme otcovsky žiadali, 
alebo prísť sám k Nám, ba ako kameň, o ktorý sa potkne, nebál sa proti Nám 



 

 

361 

 

a tejto Svätej Stolici a katolíckej viere písať a hlásať ešte horšie veci ako 
predtým a druhých navádzal, aby urobili to isté. Teraz je slávnostne 
vyhlásený za heretika a rovnako tak ostatní, či už sú akéhokoľvek stavu a 
postavenia, tí ktorí vôbec nedbali na svoju vlastnú spásu, ale pred zrakmi 
všetkých ľudí sa stali nasledovníkmi zhubnej a heretickej Martinovej sekty, 
všetci tí, ktorí mu otvorene a verejne poskytovali pomoc, podporu, rady a 
priazeň a dodávali mu odvahu k jeho neposlušnosti a zatvrdnutosti a 
predchádzali zverejneniu našej uvedenej buly: títo ľudia prepadli trestom 
stanoveným v danej bule a treba s nimi naložiť ako s heretikmi vylúčenými 
zo spoločenstva veriacich kresťanov, ako hovorí apoštol. (Tit 3, 10-11) 

III. 
Je naším úmyslom, aby títo ľudia boli legitímne zaradení ako Martin a 

ostatní nešťastní exkomunikovaní heretici, a práve preto, že sa priradili s 
rovnakou tvrdohlavosťou k hriechu uvedeného Martina, budú sa s ním 
rovnako deliť o svoje tresty a svoje meno a to tak, že všade budú so sebou 
niesť názov „Luteráni“ a tresty, ktoré z toho vyplývajú. Naše predchádzajúce 
pokyny boli úplne jasné a náležite uverejnené a kto sa pridržuje presne 
našich predchádzajúcich dekrétov a vyhlásení, má k dispozícii dostatočné 
upozornenia, dôkazy a výroky. Naše nasledujúce dekréty sú obrátené proti 
Martinovi a ďalším, ktorí ho tvrdošijne nasledujú v jeho zhubnom a 
zlorečenom cieli ako aj proti tým, ktorí ho bránia a obhajujú ozbrojenou 
telesnou strážou a tým, ktorí sa neboja podporovať ho vlastnými 
prostriedkami či akýmkoľvek iným spôsobom a aj proti tým, ktorí majú v 
úmysle ponúknuť a poskytnúť mu pomoc, radu a priazeň. Všetky ich mená, 
priezviská a postavenie - či už sú akokoľvek vznešené - chceme, aby boli 
pokladané za postihnuté týmito dekrétmi s rovnakým účinkom, ako by boli 
jednotlivo menovite uvedené v publikovaných dekrétoch a treba na ne 
aplikovať s rovnakou účinnosťou ich články. Na nich všetkých vyhlasujeme a 
ustanovujeme výroky exkomunikácie, anatémy nášho trvalého odsúdenia a 
interdiktu, zbavujeme ich akejkoľvek dôstojnosti a cti aj ich potomkov, 
vyhlasujeme konfiškáciu ich majetku pre delikt urážky majestátu: o všetkých 
týchto ďalších výrokoch a trestoch, ktoré sú stanovené kánonickým právom 
na heretikov a ktoré sú uvedené v našom predchádzajúcom dekréte, 
stanovujeme, že nim prepadajú všetci títo ľudia k svojej záhube. 

IV. 
Našou apoštolskou autoritou dodávame k tomuto nášmu vyhláseniu, 

že štáty, teritóriá, oblasti, mestá a miesta, v ktorých títo ľudia prechodne žili 
alebo ktoré navštevovali, spolu s ich statkami, mestami, ktoré majú katedrály 
a metropolitné sídla, kláštory a iné rehoľné domy a posvätné miesta, 
privilegované alebo neprivilegované - všetky bez výnimky sú postihnuté 
naším cirkevným interdiktom a pokiaľ tento interdikt trvá žiadna zámienka 
apoštolskej zhovievavosti (s výnimkou prípadov uvedených v zákone, ale aj 
v takom prípade za zatvorenou bránou a bez osôb postihnutých 
exkomunikáciou a interdiktom) nemôže umožniť, aby tam mohla byť 
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slávená svätá omša ani iné bohoslužby. Nariaďujeme a prikazujeme, aby 
ľudia postihnutí trestom boli všade verejne vyhlásení za exkomunikovaných, 
neželaných, zavrhnutých, vypovedaných, zbavených statkov a neschopných 
ich vlastniť. Všetci kresťania sa ich musia prísne strániť.  

V. 
Chceli by sme dať všetkým na známosť zlovoľné dielo o Bohu a jeho 

Cirkvi, ktoré Martin a jeho nasledovníci vytvorili bez ostychu vo svojej 
zaslepenosti. Chceme chrániť stádo pred nakazeným zvieraťom v obavách, 
aby sa jeho infekcia nerozširovala na jeho zdravé ovce. Preto vydávame 
nasledujúci príkaz každému jednému patriarchovi, arcibiskupovi, biskupovi, 
prelátom patriarchálnych a metropolitných katedrál, kolégiových chrámov a 
rehoľníkom všetkých rádov, aj žobravých - privilegovaných aj 
neprivilegovaných - nech sídlia kdekoľvek, a to so všetkou silou viery a sľubu 
poslušnosti a pod trestom exkomunikácie, ako to požaduje vykonanie týchto 
súčasných nariadení, aby sa postarali aj v iných chrámoch o zverejnenie, že 
Martin a jeho nasledovníci sú exkomunikovaní, zavrhnutí, odsúdení, že sú 
tvrdohlaví heretici postihnutí interdiktom, zbavení statkov a neschopní ich 
vlastniť a takto sú uvedení a postihnutí v týchto ustanoveniach. Budú 
stanovené tri dni: vyhlasujeme a poskytujeme prvý deň ako výstrahu 
kanonického varovania, po ňom druhý, ale aj tretí deň, ktorým nariaďujeme 
definitívne a nezvratné uplatnenie nášho výnosu. Toto sa uskutoční v nedeľu 
alebo vo sviatočnom dni, kedy sa k bohoslužbe zhromažďuje veľké množstvo 
veriacich. Nech je pozdvihnutý kríž, zvony nech zvonia, nech sú zapálené 
sviece a po určitom čase zhášané, hodené na zem a pošliapané. Trikrát nech 
sa do diaľky hádžu kamene a prípadne konajú ďalšie obrady obvyklé v 
takýchto prípadoch. Všetkým kresťanom nech je prísne uložené utekať pred 
týmito ľuďmi. Chceli by sme vytvoriť ešte ďalšiu príležitosť na potieranie 
dotyčného Martina a ďalších heretikov, o ktorých sme sa zmienili, ich 
nasledovníkov a stúpencov: odteraz, ukladáme všetkým patriarchom a 
všetkým ďalším prelátom na základe ich viery a ich sľubu poslušnosti, práve 
preto, že sú poverení autoritou svätého Hieronyma potierať rozkoly, aby v 
tejto dnešnej kríze, tak ako im to ukladá ich úrad, budovali obrannú stenu pre 
svoj kresťanský ľud. Nesmú mlčať ako nemí psi, ktorí nemôžu štekať, ale 
musia ustavične kričať a pozdvihovať hlas v kázňach a dosiahnuť to, aby 
proti odsúdeným vyjadreniam menovaných heretikov bolo hlásané Božie 
slovo a pravda katolíckej viery. 

VI. 
Všetkým správcom farských kostolov a predstaveným všetkých rádov, 

privilegovaných aj neprivilegovaných, prikazujem, aby v rovnakých 
termínoch - na základe sily svojej viery a sľubov poslušnosti - ako Pánom 
povolaní boli ako oblaky, z ktorých padá duchovný dážď na Boží ľud - aby sa 
nebáli dať veľkú publicitu odsúdeniam obsiahnutým v týchto článkoch, ako 
ich k tomu zaväzuje ich úrad. Stojí napísané, že dokonalá láska vyháňa 
strach. Nech každý z vás prijme bremeno tejto meritórnej povinnosti v 
dokonalej zbožnosti; svedčte ako dôslední vo svojom postavení, tak horliví a 
starostliví v slove i skutkoch, aby od vašej práce s podporou Božej milosti 
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bolo možné očakávať žatvu, takže svojou zbožnosťou nielen získate onú 
korunu slávy, ktorá je odmenou všetkým, ktorí šíria a bránia vieru, ale aby 
ste dostali tiež od nás a Svätej stolice bezhraničnú chválu, akú si zaslúži vaše 
úsilie. 

VII. 
Navyše, pretože by bolo neľahké odovzdať toto oznámenie s jeho 

vyhláseniami a nariadeniami osobe Martina a ostatným exkomunikovaným 
z dôvodu ich silnej stráže, je naším želaním, aby verejné vyvesenie tejto buly 
na vrátach dvoch katedrál - buď oboch metropolitných alebo jednej 
katedrály a jednej metropolitnej katedrály - chrámov v Nemecku, ktoré v 
tých miestach vykoná jeden z našich povereníkov, malo rovnako záväznú 
účinnosť, aby bolo zrejmé, že Martin a tí ďalší, ktorých sme vymenovali, boli 
odsúdení vo všetkých rozhodujúcich bodoch, akoby táto bula im bola osobne 
doručená a daná na vedomie.   

VIII. 
Bolo by veľmi ťažké doručiť túto bulu na každé jednotlivé miesto, kde 

by jej zverejnenie bolo nevyhnutné. Preto je našim prianím a nariadením, aby 
jej autorizovaná kópia s pečaťou niektorého cirkevného preláta alebo 
jedného z našich vyslancov a potvrdená rukou niektorého verejného notára, 
sa zverejňovala všade s rovnakou autoritou a účinnosťou ako tento originál.  

IX. 
Nie je dovolené klásť žiadne prekážky našim snahám uvedeným v 

Apoštolských konštitúciách a dekrétoch a ani v žiadnom z našich citovaných 
vyhlásení, ktoré nehodláme rušiť, ani k nim vydávať protichodné 
oznámenia.  

X. 
Nikto nesmie porušiť toto ani žiadne ďalšie naše rozhodnutie, spis, 

vyhlásenie, nariadenie, ustanovenie, vôľu, dekrét prípadne sa mu 
protiviť. Ak sa niekto odváži niečoho takého, nech vie, že ho postihne hnev 
všemohúceho Boha a blažených apoštolov Petra a Pavla. Tak sme 
prehovorili. 
 
 
Dané u Svätého Petra 3. januára roku Pána 1521 v VIII. roku Nášho 
pontifikátu.  
 
Zdroj: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=exkomunikacni-
bula-lva-x-proti-martinu-lutherovi 
 
http://www.papalencyclicals.net/leo10/l10decet.htm 
 
 
  

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=exkomunikacni-bula-lva-x-proti-martinu-lutherovi
https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=exkomunikacni-bula-lva-x-proti-martinu-lutherovi
http://www.papalencyclicals.net/leo10/l10decet.htm
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17.7  PROTESTANTIZMUS - O PROTESTANTIZME. KARDINÁL L. 
GERHARD MÜLLER  

 
Príspevok na konferencii „Utrpenie pre Boha. Spiritualita a teológia 
reformácie 500 rokov od jej začiatku.“  Laterán 18-19 októbra 2017. 
Kardinál L. Gerhard Müller je bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery   
  

Keď hovoríme o Lutherovi prevláda veľký zmätok a musíme jasne 
povedať, že z hľadiska dogmatickej teológie, z hľadiska náuky Cirkvi, táto 
reforma nebola reformou ale skôr revolúciou, t. j. celkovou zmenou základov 
katolíckej viery. 

Nie je realistické tvrdiť, že zámerom Luthera bolo bojovať proti 
zneužívaniu odpustkov alebo hriechov renesančnej Cirkvi. Zneužívanie a zlé 
konanie vždy existovalo v Cirkvi, nielen počas renesancie a existuje stále aj 
dnes. Svätá Cirkev sme kvôli Božej milosti a sviatostiam, avšak všetci 
príslušníci Cirkvi sú hriešni, všetci potrebujú odpustenie, ľútosť a pokánie. 

Toto rozlišovanie je veľmi dôležité. Na základe knihy „De captivitate 
Babylonica ecclesiae“, ktorú Luther napísal v r. 1520, je úplne jasné, že Luther 
opustil všetky zásady katolíckej viery, Sväté písmo, apoštolskú tradíciu, 
učiteľský úrad pápeža a koncilov a biskupov. Nahradil objektívnu účinnosť 
sviatostí za subjektívnu vieru. Luther zrušil päť sviatostí a tiež poprel 
Eucharistiu: obetný charakter sviatosti Eucharistie a skutočnú premenu 
podstaty chleba a vína na podstatu tela a krvi Ježiša Krista. Okrem toho 
pápeža volal Antikrist — a nie časťou Cirkvi Ježiša Krista.  

To je dôvod, prečo nemôžeme v katolíckom zmysle akceptovať 
Lutherove reformy nazývané reformou Cirkvi. Katolícka reforma je 
obnovenie viery prežívanej v milosti, obnovenie zvykov, etiky, duchovnej a 
morálnej obnovy kresťanov; a nie nový základ, nie nová Cirkev. 
Je preto neprijateľné tvrdiť, že Lutherova reforma bola „činom Ducha 
Svätého.“ Naopak, bola proti Duchu Svätému. Pretože Duch Svätý pomáha 
Cirkvi zachovať jej kontinuitu prostredníctvom učiteľského úradu Cirkvi a 
predovšetkým v službe Petrovej: na Petrovi Ježiš založil svoju Cirkev (Mt 

16:18), ktorá je „Cirkvou živého Boha, stĺpom a oporou pravdy.“ (1 Tim 3:15) 
Duch Svätý si sám sebe neodporuje. 

Dnes počúvame toľko príliš nadšene hovoriacich hlasov o Lutherovi, 
bez toho aby poznali presne jeho teológiu, jeho polemiky a katastrofálny 
dopad tohto hnutia, ktoré zničilo miliónom kresťanov jednotu s katolíckou 
Cirkvou. Nemôžeme hodnotiť kladne jeho dobrú vôľu a pritom nehodnotiť 
jeho výroky proti katolíckej viere, najmä pokiaľ ide o sviatosti a hierarchicko-
apoštolské štruktúry Cirkvi.  

Nie je správne tvrdiť, že Luther mal pôvodne dobré úmysly a iba tvrdý 
postoj Cirkvi ho dotlačil na zlú cestu. Nie je pravda, že Luther bol zameraný 
na boj proti predaju odpustkov, cieľ neboli odpustky ako také, ale podstata 
sviatosti pokánia. Nie je tiež pravda, že cirkev odmietala dialóg: Luther mal 
spor s Johnom Eckom; potom za ním poslal pápež ako sprostredkovateľa 
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kardinála Gaetana. Môžeme diskutovať o metódach, ale pokiaľ ide o podstatu 
učenia, treba konštatovať, že autorita Cirkvi neurobila chyby. Inak by sa 
muselo povedať, že po tisíc rokov Cirkev , to čo sa týkalo viery, vyučovala 
chyby, hoci vieme, že – a to je základným prvkom učenia — Cirkev sa nemôže 
mýliť pri odovzdávaní spásy v sviatostiach.  

Nemali by sa miešať osobné chyby a hriechy ľudí v Cirkvi s chybami v 
učení a sviatostiach. Tí, ktorí to robia veria, že Cirkev je iba organizácia 
zložená z ľudí a popierajú princíp, že sám Ježiš založil svoju Cirkev a chráni 
ju pri odovzdávaní viery a milosti vo sviatostiach skrze Ducha Svätého. Jeho 
Cirkev nie je iba ľudská organizácia: je telo Kristovo, kde neomylnosť koncilu 
a pápeža existujú v presne popísaných hraniciach. Všetky koncily hovoriace 
o neomylnosti učiteľského úradu presadzovali katolícku vieru. Uprostred 
dnešného zmätku, veľa ľudí túto skutočnosť prekrúca: veria, že pápež je 
neomylný, keď hovorí súkromne, ale potom keď pápeži v celej histórii 
presadzovali katolícku vieru, hovoria, že je omylný. 

Samozrejme, 500 rokov uplynulo. Už nie je čas na polemiky, ale na úsilie 
o uzmierenie: ale to nemôže byť na úkor pravdy. Nemal by sa vytvárať 
zmätok. Na jednej strane, musíme byť schopní pochopiť účinnosť Ducha 
Svätého u týchto iných nekatolíckych kresťanov, ktorí majú dobrú vôľu a 
ktorí osobne nespáchali tento hriech odlúčenia od Cirkvi, na druhej strane 
však nemôžeme zmeniť históriu a to čo sa stalo pred 500 rokmi. Jedna vec je 
chcieť mať dnes dobré vzťahy s nekatolíckymi kresťanmi, aby sme sa 
priblížili k plnému spoločenstvu s katolíckou hierarchiou a prijatím 
apoštolskej tradície podľa katolíckej náuky. Úplne iné však je nepochopiť 
alebo falšovať to, čo sa stalo pred 500 rokmi a aký katastrofálny dopad to 
malo. Dopad, ktorý je v rozpore s Božou vôľou: „... aby všetci boli jedno ako 
ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si 
ma ty poslal.“ (Jn 17:21) 
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17.8   EKUMENIZMUS -  PROTI FALOŠNÉMU EKUMENIZMU. ENCYKLIKA 

PÁPEŽA PIA XI. (1928) 
 
Ctihodní bratia, 
Pozdrav a apoštolské požehnanie. 

Ľudské srdcia (duše smrteľníkov) neboli hádam ešte nikdy tak ako 
dnes naplnené živou túžbou posilniť a rozšíriť sa k spoločnému dobru 
ľudskej spoločnosti v bratský zväzok, tak ako sme ním navzájom spojení 
v dôsledku spoločného pôvodu a tej istej prirodzenosti. Národy totižto 
doposiaľ nepoužívali v plnosti darov mieru. Naopak tu a tam vyvolávajú staré 
a nové protiklady občianskej vojny a vzbury. Preto potom mnohé spory, 
ktoré ohrozujú blaho a pokoj národov, nemôžu byť vo väčšine prípadov 
urovnané inak než svornou a cieľavedomou spoluprácou vlád zúčastnených 
štátov, je pochopiteľné, že široké kruhy sa usilujú o tesnejšie spojenie medzi 
národmi opierajúc sa o bratstvo a dnes už o všeobecne uznávanú jednotu 
ľudského pokolenia. 

Mnohí sa snažia uskutočňovať túto jednotu, aj pokiaľ ide o novozákonný 
poriadok, ustanovený od nášho Pána Ježiša Krista. Vychádzajú z predpokladu, 
že takzvaný náboženský človek je zjav výnimočný, a na tom, ako sa 
predpokladá, zakladajú nádej, že národy s rôznymi náboženskými názormi sa 
bez ťažkostí zhodnú vo vyznávaní niekoľkých málo náuk ako na spoločnej 
základni náboženského života. Za tým účelom usporadúvajú kongresy, 
zhromaždenia, konferencie a pozývajú na ne bez výberu osoby z najširších 
kruhov k diskusii: pohanov všetkých odtieňov, kresťanov a dokonca 
i nešťastných odpadlíkov a zatvrdnutých kritikov božstva Ježiša Krista a jeho 
božského poslania. Katolíci v žiadnom prípade nemôžu schvaľovať takého 
pokusy, ktoré vychádzajú z bludnej náuky, podľa ktorej sú všetky náboženstvá 
viac menej rovnako chvályhodné a dobré, pretože vraj iba rôznymi spôsobmi 
vyjadrujú všetkým spoločné cítenie, ktoré nás povznáša k Bohu a vedie k 
uznaniu jeho najvyššej zvrchovanosti. Z tohto zrejme vyplýva, že všetci, ktorí 
takéto teórie a pokusy bezvýhradne schvaľujú zriekajú sa úplne Bohom 
zjaveného náboženstva. 

Pri týchto snahách k podpore jednoty medzi kresťanmi sa mnohí 
dávajú oklamať niektorými falošnými dôvodmi. Čo nie je správne, a nie je to 
dokonca ani povinnosť – tak sa to stále opakuje – aby tí, ktorí sa menujú po 
Kristovi sa už navzájom nenazývali kacírmi a konečne sa spojili putom lásky? 
A ako sa môže honosiť Kristovou láskou ten, kto sa nesnaží zo všetkých síl 
plniť želanie toho, ktorý prosil Otca, aby jeho učeníci jedno boli? (Jan 17, 21.) 
Nechcel to aj sám Kristus, aby sa jeho učeníci vyznačovali a vynikali práve 
touto známkou vzájomnej lásky? „Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, 
keď sa budete navzájom milovať“ (Ján 13, 35). Kiež by dal Boh, hovorí sa ďalej, 
aby všetci kresťania boli jedno, potom by boli schopnejší bojovať proti moru 
bezbožníctva, ktorý sa každý deň šíri a ohrozuje Evanjelium. Takéto a 
podobné dôvody hovoria takzvaní všekresťania. Nie sú to len malé skupiny, 
ale v tomto vzrástli už na veľké zástupy, organizované v rozličných spolkoch 
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a väčšinou pod vedením nekatolíckych vodcov, i keď si v otázkach viery 
zachovávajú rozdielne názory.  

Toto podnikanie je tak usilovné, že na mnohých miestach nachádzajú 
mnohých prívržencov a získavajú dokonca i mnohých katolíkov lákavou 
nádejou, že sa podarí docieliť jednota, aká zrejme zodpovedá i prianiu Matky 
Cirkvi, ktorej samozrejme na ničom tak veľmi nezáleží ako na tom, aby sa jej 
zblúdené deti vrátili do jej náručia. Ale pod týmto zavádzajúcim lichotením a 
šteklivými slovami sa skrýva závažný blud, ktorý podrýva základy katolíckej 
viery. 

Náš úrad a svedomie nám dáva za povinnosť postarať sa, aby stádo 
Kristovo nebolo zvedené nebezpečnými ilúziami, a preto Vás, ctihodní bratia, 
upozorňujeme na toto veľké nebezpečenstvo, pretože sme presvedčení, že 
Vašim hovoreným a písaným slovom je ľahšie preniknúť medzi ľudí, a budú 
tak nimi pochopené zásady a závery, ktoré Vám teraz predložíme. Takto bude 
katolíkom jasné, ako majú posudzovať otázku korporatívneho (spoločného) 
zjednotenia všetkých kresťanov v jednom zväzku a aké stanovisko k tomu 
majú zaujať. 

Boh, tvorca vesmíru, nás stvoril, aby sme ho poznávali a jemu slúžili. Z 
toho vyplýva, že má plné právo na našu službu. Boh samozrejme mohol dať 
človeku iba prirodzený zákon, ktorý by samotným stvoriteľským aktom 
zapísal do našich sŕdc, aby sme sa nim riadili a starali svojou obyčajnou 
prirodzenosťou. V skutočnosti sa však rozhodol uložiť nám zákony pozitívne 
a počas vekov, od stvorenia ľudského pokolenia až do príchodu a kázania 
Ježiša Krista, chcel sám poučiť človeka o povinnostiach rozumných bytostí 
voči jeho Tvorcovi: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh 
otcom ústami prorokov“. (Žid 1, 1) 

Preto je jasné, že niet iného pravého náboženstva okrem toho, ktoré je 
vybudované na zjavenom slove Božom. Toto zjavenie, ktoré bolo dané na 
počiatku a v ktorom sa pokračovalo pod Starým zákonom, dovŕšil Ježiš 
Kristus Novým zákonom. Keď teda Boh prehovoril – a dejiny dosvedčujú, že 
naozaj prehovoril, potom je jasnou povinnosťou človeka bezpodmienečne 
uveriť Bohu, ktorý sa takto zjavil a podriadiť sa jeho rozkazu. Aby sme to ale 
mohli urobiť, založil jednorodený Syn Boží na zemi svoju Cirkev. Všetci, ktorí 
sa ešte pokladajú za kresťanov, musia predsa pripustiť, že Kristus založil 
nejakú a síce jedinú Cirkev. V odpovedi na otázku, aké vlastnosti táto Cirkev 
musí mať, sa však názory rozchádzajú. Napríklad mnohí popierajú, že Cirkev 
Kristova musí byť viditeľná, že by sa spoločnosť veriacich musela javiť ako 
jedna a všetci veriaci zjednotení v tom istom učení a pod jedným učiteľským 
a pastierskym úradom. Vo viditeľnej jednote vidia iba akýsi zväzok, 
zahrňujúci viacej spoločností, aj keď tieto spoločnosti zastávajú rôzne 
protichodné náuky. Kristus Pán však založil svoju Cirkev ako dokonalú 
spoločnosť, ktorá je svojou povahou vnímaná zmyslami, aby ďalej 
pokračovala v diele vykúpenia pod vedením jedinej najvyššej hlavy (Mt 16, 18 

nasl.; Lk 22, 32; Jan 21, 15-17), živým učiteľským slovom (Mk 16, 15) a udeľovaním 
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sviatostí, týchto prameňov Božskej milosti (Ján 3, 5; 6, 48-49; 20, 22 nasl.: porovnaj 
Mt 18, 18. atď.). 

Preto tiež porovnáva Kristus svoju Cirkev so stádom (Ján 21, 15-17), s 
ovčincom, s domom alebo s kráľovstvom (Ján 10, 16.; Mt 16, 18.; Mt 13,). Táto 
Cirkev, tak podivuhodne ustanovená, nemohla po smrti svojho Zakladateľa a 
apoštolov prestať existovať, pretože jej bola zverená úloha viesť k večnej 
spáse všetkých ľudí celého sveta a všetkých vekov. „Iďte teda a učte všetky 
národy“ (Mt 28, 19). 

Mohla by byť Cirkev oslabená k plneniu tejto úlohy, keď po jej boku 
stojí Kristus, ktorý slávnostne prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20)? Cirkev Kristova preto musí existovať nielen 
dnes, zajtra a neustále, ale musí existovať tak, ako existovala v dobách 
apoštolov, ak nemáme pripustiť nezmysel, že Kristus nemohol presadiť svoju 
vôľu, alebo že sa mýlil, keď ohlasoval, že brány pekla jeho Cirkev nepremôžu 
(Mt 16, 18). 

A teraz je možné odmietnuť falošný názor, na ktorom, ako sa zdá, 
spočíva celá prejednávaná otázka a z ktorého vychádza mnohostranná 
aktivita nekatolíkov pre zjednotenie cirkví. Podnikatelia tejto akcie takmer 
neustále citujú slová „aby všetci jedno boli“ a „bude jeden ovčinec a jeden 
pastier“(Ján 17, 21.; 10, 16). Dávajú však týmto slovám zmysel slabého želania a 
prosby Spasiteľa, ktoré sa doposiaľ nesplnili. Tvrdia, že jednota viery a 
vedenia, táto známka pravej a jedinej Cirkvi Kristovej, tu nikdy nebola a ani 
doteraz nie je. Môžeme si ju - jednotu - želať a raz ju asi pri dobrej vôli 
veriacich dosiahneme, zatiaľ to zostáva iba ideálom. Hovoria, že Cirkev je 
svojou povahou rozdelená, že pozostáva z mnohých cirkví, alebo 
jednotlivých komunít, ktoré sú doposiaľ rozdelené, v niektorých bodoch 
náuky sa zhodujú a v ostatných si odporujú. Cirkev bola jednotná nanajvýš v 
dobe apoštolov a až do prvých všeobecných koncilov. Preto tiež ďalej 
vyvodzujú, že musia byť staré kontroverzie a rozdielnosti názorov, ktoré až 
po naše časy rozdeľovali kresťanstvo, vylúčené a zo zostávajúcich bodov 
náuky musí byť vytvorená jedna spoločná norma viery a v tomto vyznaní sa 
potom všetci nájdu a budú sa cítiť ako bratia. Iba takto, spojení spoločným 
putom, budú mnohé cirkvi a spoločnosti schopné energicky a úspešne 
zastavovať postup nevery. 

Takto sa vo všeobecnosti hovorí, ctihodní bratia. Sú síce aj takí, ktorí 
pripúšťajú a súhlasia, že protestantizmus sa neuvážene vzdal istých náuk a 
obradov, ktoré boli samozrejme prijateľné a užitočné a ktoré rímska Cirkev 
podržala. Hneď však pripájajú ku nutnosti viery náuky, ktoré sú kresťanstvu 
cudzie, ba dokonca protichodné, predovšetkým jurisdikčný primát svätého 
Petra a jeho nástupcov na rímskom stolci. Medzi takýmito sa nájde i niekoľko 
takých, ktorí priznávajú rímskemu pápežovi akési čestné prvenstvo a 
obmedzené právomoci, nie však z božského práva, ale v iba v dôsledku 
akéhosi privolenia a súhlasu veriacich. Niektorí chcú dokonca urobiť 
z rímskeho pápeža akéhosi predsedu svojich zmiešaných a zo všetkých kútov 
zvolaných zhromaždení.  
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Zo všetkých nekatolíkov, ktorí majú plné ústa kresťanského 
spoločenstva, však nenapadne ani jednému, aby sa podriadili autorite 
námestníka Ježiša Krista a počúvali jeho učenie. Na začiatok vyhlasujú ochotu 
vyjednávať s rímskou Cirkvou, ale na rovnakej úrovni, ako rovný s rovným. 
Niet však pochybností, že keby im bolo dovolené takto vyjednávať, urobili by 
to s úmyslom dospieť k dohode, ktorá by im umožnila udržať si staré názory, 
ktoré sú príčinou, prečo blúdia mimo jediné stádo Ježiša Krista.  

Je jasné, že Svätý Stolec za týchto okolností sa nemôže žiadnym 
spôsobom zúčastniť týchto konferencii. Z týchto dôvodov sa nemôžu katolíci 
zúčastňovať takýchto podnikov podporovať ich. Keby to robili, uznávali by 
falošné kresťanské náboženstvo, úplne odlišné od jednej Cirkvi Ježiša Krista. 
Môžeme vôbec strpieť, aby sa Pravda, a to Pravda Bohom zjavená, stala 
predmetom vyjednávania? To by bolo počínanie vrcholne hriešne.  

Jedno je, o čo sa tu jedná, aby bola zjavená Pravda chránená. Ježiš Kristus 
poslal svojich apoštolov do celého sveta, aby hlásali jeho evanjelium všetkým 
národom, a aby neupadli nikdy do bludu, dal im Ducha Svätého za učiteľa 
všetkej Pravdy (Ján 16, 13). Snáď vyschlo toto apoštolské učenie, alebo mohlo sa 
niekedy v Cirkvi zatemniť, keď je predsa len riadená a udržiavaná Bohom 
samým? A keď náš Vykupiteľ jasne povedal, že evanjelium nie je určené iba 
pre dobu apoštolskú, ale pre všetky budúce veky, mohol sa preto predmet 
viery behom vekov tak zatemniť a stáť neistým, že sa dnes musí tolerovať 
všetka navzájom si odporujúca názorovosť?  

Keby to bola pravda, muselo by sa tiež povedať, že zoslanie Ducha 
Svätého na apoštolov, jeho neustála prítomnosť v Cirkvi, taktiež kázanie 
Spasiteľove, už od mnohých storočí stratili silu a úžitok. Avšak tvrdiť niečo 
také by bolo rúhaním.  

Ďalej: Jednorodený Syn Boží nedal svojím vyslancom iba príkaz učiť 
všetky národy, ale uložil tiež všetkým ľuďom za povinnosť uveriť hlásanej 
pravde a „svedkom vopred určeným od Boha“ (Sk 10, 41), a k tomuto príkazu 
pripojil sankciu: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, 
bude odsúdený“ (Mk 16, 16). Tento ďalší príkaz Kristov, totiž hlásať pravdu a 
uveriť jej, by bol úplne nepochopiteľný, keby Cirkev nepredkladala učenie 
evanjelia jasne a neporušene a keby nebola chránená každého 
nebezpečenstva omylu.  

Preto sa ďaleko od pravdy vzďaľuje ten, kto síce uznáva existenciu 
pokladu Pravdy na tomto svete, pritom sa však domnieva, že túto pravdu je 
potrebné ťažko hľadať tak dlhým štúdiom a diskutovaním, že by ľudský život 
sotva stačil na to, aby ju človek našiel a osvojil si ju. Ako keby dobrotivý Boh 
prehovoril ústami prorokov a cez svojho Jednorodeného Syna tak, aby 
pravdu Ním zjavenú len niekoľko ľudí a iba v pokročilom veku spoznalo, a 
nie tak, aby mravná náuka, ktorú ľuďom udeľuje, bola im vodcovskou 
hviezdou po celý život.  

Všekresťania sú hádam vo svojich snahách o zjednotenie Cirkvi vedení 
ušľachtilou snahou podporovať lásku medzi kresťanmi. Ale ako je možná 
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láska na úkor viery? Všetci predsa vieme, že to bol práve Ján, apoštol lásky, 
ktorého evanjelium je akoby zjavením tajomstva Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho a ktorý svojím učeníkom neustále vštepoval nové prikázanie 
„milujte sa navzájom“, ktorý prísne zakazoval stretávať sa s tými, ktorí 
neuznávali celé a neporušené učenie Kristovo. 

„Keď niekto prichádza k vám a neprináša túto náuku, neprijmite ho do 
domu, ba ani ho len nepozdravte.“ (2 Ján 10). Nakoľko teda láska spočíva na 
základe neporušenej a úprimnej viery, musia byť učeníci Kristovi navzájom 
spojení zväzkom jednoty a viery. Ako je vôbec teda možné predstaviť si 
nejaký kresťanský spolok, ktorého členovia by si vo veciach viery 
zachovávali svoje vlastné názory, odporujúce názorom ostatných? 

Keby napríklad jedni pokladali posvätnú tradíciu za pravý prameň 
viery, a ostatní by túto pravdivosť popierali? Alebo keby jedni pokladali 
cirkevnú hierarchiu biskupov, kňazov a diakonov za inštitúciu Bohom 
zjavenú, a ostatní by tvrdili, že hierarchia bola neskôr postupne zriaďovaná 
podľa miestnych a dobových potrieb? Keby jedni uctievali v Najsvätejšej 
Sviatosti oltárnej Krista, ktorý je tam skutočne prítomný v dôsledku 
podivuhodnej premeny chleba a vína, ktorá sa vola prepodstatnenie, a iní by 
tvrdili, že Kristus je tam prítomný iba skrze vieru alebo znamenie a v sile 
sviatosti. Keby jedni pokladali Eucharistiu za sviatosť a súčasne za obetu, a 
iní by v nej videli iba spomienku na poslednú večeru Pánovu a Jeho pamiatku. 

Keby jedni pokladali za dobré a spasiteľné vzývať svätých, ktorí 
kraľujú s Kristom, predovšetkým Matku Božiu Pannu Máriu a ctiť jej obrazy, 
iní by ale zavrhovali tento kult, ktorý nie je porovnateľný s úctou k 
Prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi (Porovnaj 1 Tim 2, 5), k Ježišovi Kristovi. 
To sa nedá predstaviť, ako by sa dala v tomto chaose názorov urovnať cesta 
k jednote Cirkvi, pretože táto jednota nemôže vzniknúť inak, len z jedného 
učiteľského úradu, jedného pravidla viery a z jednej viery v Krista. 

V otázkach viery je ďalej úplne nevhodné rozlišovanie medzi tak 
zvanými „základnými“ a „nezákladnými“ bodmi viery, ako by jedni museli 
byť prijaté od všetkých, pričom prijatie druhých by bolo ponechané voľnému 
– slobodnému uváženiu veriacich. Formálnou príčinou nadprirodzenej 
čnosti viery je totiž autorita zjavujúceho sa Boha, ktorá nepripúšťa žiadne 
takéto rozlišovanie. Preto praví učeníci Kristovi prijímajú s rovnakou vierou 
tajomstvo Najsvätejšej Trojice i článok viery o nepoškvrnenom počatí Matky 
Božej a veria vo Vtelenie nášho Pána Ježiša Krista rovnako, ako v pápežskú 
neomylnosť, ako bola definovaná na I. vatikánskom koncile. I keď tieto 
pravdy boli slávnostne definované v rôznych dobách, niektoré dokonca 
nedávno, predsa musia byť všetky rovnako pevne a verne prijímané. Čo ich 
všetky nezjavil Boh? Učiteľský úrad Cirkvi, ktorý bol Božským riadením 
zriadený na tejto zemi, je denne vykonávaný pápežom a biskupmi s ním 
spojení, aby zjavené pravdy zostali stále bez zmeny zachované, s ľahkosťou 
a bezpečne tak mohli byť od ľudí poznávané. 

Ale keď je nutné účinnejšie vystúpiť proti útokom bludárov alebo 
jasnejšie a hlbšie vyložiť veriacim niektoré body náuky, tak je povinnosťou 
učiteľského úradu Cirkvi pristúpiť k slávnostnej definícii tejto náuky. Týmto 
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mimoriadnym úkonom učiteľského úradu sa nič nové nevymýšľa, ani sa nič 
nové nepridáva k súhrnu právd, ktoré sú v poklade zjavenia, ktorý je zverený 
Cirkvi od Boha, a je obsiahnutý aspoň implicitne. Takto sa iba objasňujú 
pravdy, ktoré sa doteraz mnohým mohli zdať ešte nejasné, alebo sa 
predkladajú k uvereniu pravdy, pred tým od mnohých napádané. Týmto je 
jasné, ctihodní bratia, prečo Apoštolský Stolec nikdy nedovoľoval veriacim 
zúčastňovať sa na stretnutiach nekatolíkov. Jednota kresťanov sa totiž nedá 
uskutočňovať žiadnym iným spôsobom, iba usilovaním o návrat odídencov k 
jedinej pravej Cirkvi Kristovej, od ktorej títo nešťastníci kedysi odpadli.  

Do jednej, pravej Cirkvi Kristovej – ako hovoríme – , ktorá je pre 
všetkých viditeľná a ktorá podľa vôle svojho Zakladateľa zostane taká, ako ju 
ku spáse všetkých založil. Kristova mystická nevesta nebola nikdy počas dôb 
poškvrnená a tiež nikdy ani nemohla byť. O tom svedčí už sv. Cyprián, keď 
píše: „Nevesta Kristova nemôže byť bez úcty. Je neporušená a čistá. Pozná iba 
jeden dom a v čistej disciplíne udržuje posvätnosť len jednej komnaty“ (Sv. 

Cyprián: O jednote katolíckej Cirkvi 6, 11.). A tento svätý mučeník sa právom diví, ako 
je možno uveriť, že „táto jednota, ktorá má základ v Božej nemennosti a 
súvisí s nebeskými tajomstvami, by mohla byť v samotnej Cirkvi roztrieštená 
a rozbitá rozbrojom nejednotných ľudí“. Pretože mystické telo Kristovo je 
jedno (Sv. Cyprián: O jednote katolíckej Cirkvi 6, 11; 1 Kor 12, 12), pretože „sčleňuje a 
spája“ (Ef 4, 16) tak ako jeho fyzické telo, je hlúpe hovoriť, že toto mystické telo 
môže byť zostavené z odtrhnutých a odlúčených údov (Porovnaj Ef 5, 30; 1, 22). 

Preto, kto nie je spojený s týmto mystickým telom, nie je ani jeho údom 
a nie je spojený s hlavou, ktorou je Kristus. V tejto jednej Cirkvi Kristovej nie 
je a nezostáva nik, kto sa poslušne nepodrobuje autorite Petrovej a jeho 
právoplatným nástupcom a neuznáva takto ich moc. Či predkovia tých, ktorí 
dnes zostávajú v bludoch Fotiových a reformátorov, nevzdávali hold 
rímskemu biskupovi ako najvyššiemu pastierovi duší? Synovia bohužiaľ 
opustili otcovský dom. Ten dom však preto nezahynul a ani sa nerozpadol, 
pretože je neustále pod ochranou Božou. Nech sa preto márnotratní synovia 
vrátia ku spoločnému otcovi, ktorý ich s láskou objíme, nepripomínajúc im 
tak bezprávie, ktorého sa tak dopustili proti Apoštolskému Stolcu. Ak sa chcú, 
ako stále hovoria, opäť zjednotiť s Nami a s Našimi, prečo sa rýchlo nevrátia 
do Cirkvi, k „matke a učiteľke všetkých veriacich v Krista“? (Lateránsky koncil IV, 

e. 5) Nech si vypočujú, čo hovorí Lactancius: „Iba katolícka cirkev uchováva 
pravý kult. Ona je prameňom Pravdy, domovom viery a chrámom Božím. Kto 
do nej nevstúpi alebo kto ju opustí, zostáva vzdialený nádeje na život a na 
spásu. Nech sa niekto nepokúša tvrdošijne klamať sám seba. Jedná sa o život a 
spásu. Kto sa jej horlivo a starostlivo neujme, tomu sa vytratí a pohasne“ (Divin. 
Instit. IV, 30, 11-12 ). 

Nech sa teda oddelení synovia obrátia ku Apoštolskému Stolcu, 
zriadenému v tomto meste, ktorý apoštolské kniežatá Peter a Pavol posvätili 
svojou krvou, lebo tu je „koreň a matka katolíckej Cirkvi“ (Sv. Cyprián – Ep. 48 ad 

Cornelium, 3). Ale nikdy v domnienke a nádeji, že Cirkev Boha živého „stĺp 
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a základ pravdy“ (1 Tim 3, 15), sa vzdá čistoty viery a bude trpieť ich bludy, ale 
aby sa zverili jej učiteľskému úradu a vedeniu. Ak by sa nám to pošťastilo, po 
čom toľko našich predchodcov tak márne túžilo, aby sme totiž mohli opäť s 
otcovskou láskou objať synov, ktorých nešťastné odlúčenie ľutujeme. Kiež 
Božský Vykupiteľ, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k jasnému 
poznaniu pravdy“ (1 Tim. 2, 4), vypočuje naše neustále prosby a zavolá 
všetkých blúdiacich späť k jednote Cirkvi. 

V tejto takej dôležitej veci sa utiekame ku preblahoslavenej Matke 
Božskej Milosti, premožiteľke všetkých bludov, Pomocnici všetkých 
kresťanov, a voláme k nej, aby nám svojím príhovorom priblížila deň, keď 
všetci budú počuť hlas jej Božského Syna, „zachovávajúc jednotu ducha vo 
zväzku pokoja“ (Ef 4, 3 ). 

Viete, ctihodní bratia, jak veľmi po tom túžime. Nech sa o tom dozvedia 
všetci naši synovia, nie len katolíci, ale i deti od nás odlúčené. Ak budú v 
pokornej modlitbe prosiť o nebeské osvietenie, poznajú nepochybne jednu 
pravú Cirkev Kristovu a vstúpia do nej, zjednotení s Nami v dokonalej láske. 
V tomto očakávaní, ako záruku Božskej milosti a na dôkaz našej otcovskej 
lásky, udeľujeme zo srdca apoštolské požehnanie Vám, ctihodní bratia, 
vášmu duchovenstvu a ľudu. 
 
Dané v Ríme u sv. Petra , 6. Januára 1928, na sviatok Zjavenia Krista, nášho 
Pána, v 6. roku nášho pontifikátu. 
PIUS XI. 
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17.9   NÁBOŽENSKÁ SLOBODA - O LIBERALIZME A 

NÁBOŽENSKEJ ĽAHOSAJNOSTI. ENCYKLIKA PÁPEŽA GREGORA 

XVI. (1832) 
 

Ctihodní bratia, pozdrav a apoštolské požehnanie! 

Iste Vám musí byť divné, že od doby, od kedy bola uložená starostlivosť 
o celú Cirkev na Našu nestatočnosť, sme sa Vám ešte neohlásili nejakým 
listom, ako je zvykom od prvých čias a ako to vyhľadáva aj Naša dobrotivosť 
k Vám. Bolo Našou snahou, aby sme ihneď otvorili svoje srdce pred Vami a 
prehovorili k Vám tým hlasom, ktorým je Nám prikázané utvrdzovať bratov 
v osobe svätého Petra474 . Je Vám však dobre známe, aké búrky nezhôd a 
zármutku sa strhli hneď v prvých dňoch našej cirkevnej správy a uvrhli Nás 
do morskej hlbiny, a keby nebolo mocnej ruky Pána, azda by ste už smútili 
nad našou skazou pripravenou hanebným spolčením bezbožných proti 
Nám. Duch sa vzpiera obnovovať spôsobenú bolesť smutným rozprávaním o 
toľkých nebezpečenstvách, radšej velebí Boha darcu každého utešenia, ktorý 
rozptýlil našich nepriateľov, vytrhol Nás z hroziaceho nebezpečenstva a 
doprial oddychu po utíšení tej strašnej búrky. Rozhodli sme Vám ihneď 
oznámiť radu v otázke vyliečenia týchto rán v Izraeli, avšak množstvo 
starostí o zjednanie a upevnenie všeobecného poriadku, ktoré sú na Nás 
uvalené, boli vtedy prekážkou v splnení Nášho predsavzatia. 

Ďalšou príčinou Nášho mlčania bola spurnosť buričov, ktorí sa 
opätovne usilovali roznecovať pochodeň rozbrojov. Nakoniec sme museli 
použiť našu Božiu autoritu, aby sme zabránili veľkej tvrdohlavosti tohto 
ľudu, ktorého hnev pustený z uzdy sa nedal skrotiť dlhou zhovievavosťou a 
všetkými dôkazmi Našej dobrotivosti, ale tým horšie si počínal a k Našej 
nemalej ľútosti sme museli kárať metlou475. Z týchto dôvodov v práci Nášho 
úradu pribudli deň odo dňa ťažkostí. 

Keď sme potom už nastúpili - lebo pre tie isté príčiny bolo oneskorenie 
– do úradu a pápežskej dôstojnosti v Lateránskom hlavnom chráme podľa 
ustanovení a obyčajov Našich predchodcov, neváhali sme už a poponáhľali 
sme sa k Vám, ctihodní bratia. Ako svedectvo Našej láskavosti k Vám 
vydávame tento list a to síce v deň najradostnejší, kedy slávime slávnosť 
Nanebovzatia Panny najslávnejšej, aby Ona, ktorá sa Nám prepožičala za 
patrónku a ochrankyňu v Našich veľkých potrebách, Nám aj teraz prispela 
svojou pomocou a svojím vnuknutím vštepila do Našej mysle také úmysly, 
ktoré by boli kresťanskému stádu ku spáse. 

                                                           

474 Lk. 22,32 
475 1. Kor. 4, 12 
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Nie bez ľútosti a so srdcom naplneným zármutkom, obraciame sa k 
Vám, vieme ako ste horliví vo viere a plní obáv o ňu v tomto búrlivom stave, 
v akom sa za terajších časov nachádza. Naozaj môžeme povedať, že teraz 
prišla hodina mocností temnoty, aby ako pšenica boli vyvolení  synovia 
preosiati476. Naozaj smútila a splynula krajina - nakazená svojimi obyvateľmi, 
pretože prestúpili zákony, zmenili právo a rozptýlili večnú zmluvu477.  

Hovoríme s Vami, ctihodní bratia, o veciach, ktoré vidíte na vlastné oči 
a ktoré sú príčinou Nášho spoločného zármutku a nárekov. Hľa, plesá smelá 
bezbožnosť, bez hanby prázdne umenie, opovážlivá neviazanosť. Všetko čo 
je sväté, tým sa pohŕda: velebnosť Božích obradov, majúca v sebe veľkú moc 
aj veľký úžitok, sa zavrhuje zlým ľudom, zhanobuje a zosmiešňuje 
sa. Spasiteľné učenie sa vyvracia, bludy všetkého druhu sa smelo 
rozsievajú. Ani zákony svätého tajomstva, práva, ustanovenia, sebaväčšie 
poriadky nie sú bezpečné pred opovážlivosťou tohto ľudu, hovoriaceho 
bezbožné veci. Najsilnejší útok sa deje na náš rímsky stolec svätého Petra, na 
ktorý položil Kristus základ svojej Cirkvi. Zväzky jednomyseľnosti zo dňa na 
deň stále viac povoľujú a násilne sa roztrhávajú. Na Božskú vážnosť Cirkvi sa 
oborujú, jej práva podkopávajú. Súdu sveta je vystavovaná a s najväčším 
bezprávím sa uvádza do nenávisti národov a je uvedená do hanebnej 
podrobenosti. Povinná poslušnosť biskupov je vypovedaná, po ich právach 
sa nohami šliape. V akadémiách a gymnáziách sa rozmáha znetvorené 
učenie, ktorým sa podkopáva katolícka viera, už nie potajomky a pomaly, ale 
zjavne a verejne sa proti nej brojí a šíria sa neprávosti, že sa je čoho 
hroziť. Pravidlá a príklady učiteľov napustili jedom študentskú myseľ, odtiaľ 
prichádza ten veľký úpadok náboženstva, táto ohyzdná zvrátenosť 
mravov. Tu vidíme, ako z vyšmyknutia sa z uzdy najsvätejšieho náboženstva 
- ktoré jediné dáva stálosť kráľovstvu a upevňuje moc a silu panovníkov - 
ruší sa všeobecný poriadok, tróny sa rúcajú, viac a viac sa vzmáha zmietanie 
všetkých mocností a blíži sa zavrhovanie každej legitímnej moci. Pôvod 
všetkých týchto veľkých a častých pohrôm je však potrebné osobitne hľadať 
v skrytom pôsobení oných spoločností, ktoré sú stokami a kalužami všetkých 
bezbožností, ohavností a všetkého rúhania, aké možno nájsť u 
ktoréhokoľvek zatrateného heretika a bludára.  

Takéto metódy, ctihodní bratia, a mnohé iné snáď ešte väčšie, ktorých 
vymenovanie by Nás dlho zdržalo a ktoré sú Vám dobre známe, Nás napĺňajú 
trpkou a neustálou bolesťou, najmä keď sme povýšení na stolec kniežaťa 
apoštolov a hlavne pre iných sme povinní horieť horlivosťou za oslávenie 
Božieho domu. Poznávame však, na aké miesto sme postavení a že nestačí 
len oplakávať tieto mnohé zlá, ale že je nutné z celej sily a moci ich vyplieniť; 
obraciame sa preto na Vašu vernú pomoc a vyzývame Vás a Vašu 
starostlivosť, ctihodní bratia, na spasenie katolíckeho stáda, pretože Vaša 
príkladná cnosť a nábožnosť, ako aj opatrnosť a neúnavná starostlivosť, Nám 
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posilňuje myseľ, áno v tom množstve prehorkej starostlivosti Nás napĺňa 
príjemnou útechou. Náš úrad vyžaduje, aby sme pozdvihli hlas a nasadili 
všetko, aby divoký kanec nekazil vinicu a vlci netrhali stáda. Je našou 
povinnosťou naháňať ovečky na tie pastvy, ktoré jediné slúžia im k spáse a o 
ktorých neškodnosti niet žiadnej pochybnosti. Nech je od Nás vzdialené, 
milovaní, aby pri týchto nebezpečenstvách a útokoch pastieri zanedbávali 
svoje povinnosti a strachom porazení opúšťali svoje ovečky, alebo 
nestarajúc sa o svoje stádo, zotrvávali v záhaľke a márnivosti. Nože teda v 
jednote Ducha o spoločnú vec, alebo lepšie povedané o vec Božiu, nech je 
proti spoločným nepriateľom spoločná starostlivosť, spoločná snaha nás 
všetkých o spásu všetkého ľudu. 

To však najlepšie dosiahnete, keď ako to prináša so sebou Váš úrad, 
obrátite pozornosť na seba a na náuku, stále mysliac na tie slová: „že 
všeobecná Cirkev každou novotou sa ničí“ 478  a budete sa riadiť 
napomenutím sv. pápeža Agatha, že na platných ustanoveniach sa nemá nič 
meniť, nič uberať ani pridávať, ale ako slová tak aj zmysel sa majú 
zachovávať bez porušenia 479 . Odtiaľ potom vzíde nedobytná pevnosť 
jednoty, ktorá je založená na tomto stolci sv. Petra ako svojom základe, aby 
tam odkiaľ úžitky svätého spoločenstva plynú, tam tiež "všetci mali ohradu 
aj bezpečnosť aj prístav pred každým vlnobitím, aj poklad dobrých vecí bez 
počtu a konca480. Vy teda buďte čo najstarostlivejší, aby ste prekazili drzosť 
tých ľudí, ktorí sa snažia porušiť práva tohto Svätého stolca alebo prerušiť 
spojenie Cirkvi s Petrovým stolcom. Preto vzbudzujte u veriacich pravú 
dôveru a úprimnú úctivosť k tomuto Petrovmu stolcu a volajte so 
sv. Cypriánom: "Ten, kto opúšťa Petrov stolec, na ktorom bola Cirkev 
založená, sa falošne domnieva, že je súčasťou Cirkvi."481 

Na to ste povinní vynakladať svoju snahu a bdieť, aby bol strážený 
poklad viery v tomto veľkom spolčení bezbožných, preto práve teraz cítime 
bolesť, že ho chceli ukradnúť a uviesť do skazy. Pamätajte na to, že súd nad 
čistotou učenia, ktorým sa majú sýtiť národy, ako aj správou a riadením celej 
Cirkvi, prináleží rímskemu pápežovi, "ktorému je daná plná moc od Krista, 
nášho Pána, aby pásol, spravoval a riadil všeobecnú Cirkev", ako jasne 
vyhlásili otcovia na florentskom koncile. 482  Povinnosťou jednotlivých 
biskupov potom je zachovávať vieru k Petrovmu stolcu, sväto a svedomite 
strážiť poklad viery a ak je na nich, pásť stádo Božie. Kňazi podriaďte sa 
biskupom, považujte ich - podľa slov sv. Hieronýma - za rodičov svojich 
duší. 483  Kňazi nikdy nesmú zabúdať, ako sa zakazovalo už v najstarších 
                                                           

478 S. Celest. PP. Ep. 21 ad Episc. Galliar. 
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cirkevných ustanoveniach, aby vykonávali službu a prevzali úlohy 
vyučovania a kázania „bez povolenia ich biskupa, ktorému bol ľud zverený. 
Od biskupa sa bude žiadať počet za ich duše."484 Nakoniec buďte uistení a 
presvedčení, že každý jeden, kto by čokoľvek proti uvedenému poriadku 
podnikal, tak ten čo je s ním, ničí a podkopáva aj cirkevné ustanovenia.  

Bolo by potom hriešnym zmýšľanie a priečiacim sa úctivosti s akou sa 
majú cirkevné zákony prijímať, keby sa niekto osmelil zavrhovať zavedený 
poriadok v Cirkvi, ktorý obsahuje v sebe úkony svätých tajomstiev, pravidlá 
mravov, základy práv Cirkvi, ako aj ich služobníkov, a to v zajatí 
nezmyselných domnienok, alebo ho ohovárať, akoby odporoval nejakým 
základným zásadám prirodzeného práva, alebo ho obviňovať z neúplnosti a 
nedokonalosti, alebo ho chcieť podriaďovať svetskej moci. 

Pretože však podľa učenia tridentských otcov je ustanovené, že Cirkev 
bola vyučená Ježišom Kristom a jeho apoštolmi a dosiaľ si berie poučenie z 
Ducha Svätého, ktorý jej poskytuje všetku pravdu485, je potom nerozumným 
počínaním a najväčším rúhaním keď sa tvrdí, že Cirkev potrebuje obnovu a 
akési obrodenie, aby sa zachovala vo svojej celosti a v raste, ako by si bolo 
možné myslieť, že by mohla podliehať nejakým pokleskom alebo zatemneniu 
alebo iným podobným nedostatkom. Pri takejto snahe smerujú novátori k 
tomu, aby bol položený základ novým ľudským ustanoveniam, a potom by to 
vyústilo v to, čoho sa hrozil sv. Cyprián, totiž aby tá vec, ktorá vzišla z Boha, 
sa stala cirkvou ľudskou486. Nech potom ten, ktorý o niečo také usiluje, vezme 
do úvahy, že podľa svedectva sv. Leva jedine rímskemu pápežovi je zverená 
správa cirkevných ustanovení a že teda jemu prislúcha a nie ktorémukoľvek 
inému človeku, aby robil závery o ustanoveniach zdedených a prevzatých od 
Otcov a podľa toho, ako píše sv. Gelas 487  aby bral do úvahy 
kanonické rozhodnutia  a menil pravidlá uložené predchodcami, aby po 
starostlivom uvážení boli povolené úľavy, aké okolnosti časov činia 
potrebnými na prospech Cirkvi.  

Obzvlášť potom chceme podnietiť Vašu stálosť vo viere ohľadom 
onoho hanebného sprisahania proti celibátu kňazského stavu, ktorý ako je 
Vám známe, sa denne rozmáha, keď sa v tomto snažení spojili falošní filozofi 
našej doby s niektorými členmi duchovného stavu, ktorí zabúdajúc na svoju 
hodnosť a úrad a podliehajúc lákaniu rozkoší, zašli trúfalo tak ďaleko, že na 
niektorých miestach sa verejne a opätovne odvážili predkladať vládcom 
svoje žiadosti o zrušenie tohto presvätého ustanovenia. Nechceme Vás však 
zdržovať dlhými rečami ohľadom tohto ich hanebného úsilia, ale dôverujúc 
radšej vo Vašu vieru, nariaďujeme, aby ste sa snažili podľa predpisov svätých 
kanonických pravidiel z celej svojej sily v úplnosti tento dôležitý zákon 
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zachovávať, chrániť a obhajovať ho pred strelami odvšadiaľ naň 
dorážajúcimi. 

Ďalej potom počestné sobáše kresťanských osôb, ktoré apoštol Pavol 
nazýva veľkou sviatosťou v Kristovi a v Cirkvi488, vyžadujú našu spoločnú 
starostlivosť, aby o sviatosti manželského stavu a o jeho nerozlučiteľnosti sa 
nič falošné neverilo alebo snáď aj neuvádzalo. Už Náš predchodca blaženej 
pamäti Pius VIII. Vám starostlivo túto vec vložil do srdca vo svojom liste k 
Vám; avšak nepriatelia nepoľavili vo svojom počínaní. Patrí sa teda, aby ľud 
bol náležite vyučovaný v tom, že riadne uzavreté manželstvo nemôže byť 
rozviazané a že Boh osobám spojeným manželským zväzkom ukladá v tomto 
živote stále spoločenstvo, ktoré nemožno rozlúčiť inak ako smrťou. Ak máme 
na mysli, že manželstvo je pripočítané k sviatostiam, a preto patrí do 
cirkevnej správy, nech majú pred očami zákony ustanovené Cirkvou a 
vzťahujúce sa k nej a sú im svedomito poslušní, pretože na ich plnení potom 
záleží sila a stálosť riadneho udržiavania manželských sobášov. Snažte sa, 
aby žiadnym spôsobom a v ničom sa nepovoľovalo niečo, čo by odporovalo 
svätým kánonickým ustanoveniam a bolo proti uzneseniu cirkevných 
snemov, dobre zvážte, že k nešťastným koncom prichádzajú také 
manželstvá, ktoré sa uzatvárajú buď proti cirkevným nariadeniam alebo bez 
predchádzajúceho zmierenia s Bohom (t. j. svätokrádežne) alebo iba z 
telesnej rozkoše, keď totiž ani na samu sviatosť, ani na jej tajomstvo a jeho 
význam, snúbenci nehľadia. 

Teraz obraciame zreteľ k inému hojnému prameňu všetkých týchto 
ziel, ktorými v tomto čase vidíme skľúčenú Cirkev, a k Nášmu zármutku, 
konkrétne k indiferentizmu alebo ľahostajnosti vo viere. K onej mylnej 
domnienke, rozšírenej na všetky strany skrze klam bezbožníkov, že totiž 
vyznávaním ktoréhokoľvek náboženstva je možné získať večnú spásu duše, 
len keď človek usporiada svoj spôsob života podľa pravidiel spravodlivosti a 
mravopočestnosti. V tomto tak jasnom a do očí bijúcom omyle Vám bude 
možné bez veľkej ťažkosti tento zhubný blud odvrátiť od ľudu zverenému do 
Vašej starostlivosti. Nech sa teda zhrozia apoštolského výroku: "Jeden je Boh, 
jedna viera, jeden krst."489 tí, ktorí si myslia, že z každého náboženstva môže 
viesť cesta do prístavu večnej blaženosti a nech uvážia Spasiteľove slová, že 
sú proti Kristovi ak nie sú s Kristom490 a že nešťastne rozptyľujú, pretože s 
ním nezhromažďujú, a teda "zaiste na veky zahynú, keď sa nebudú držať 
katolíckej viery a keď ju nezachovajú úplne a v celosti" 491 . Nech počujú 
sv. Hieronýma, rozprávajúceho ako vždy a vytrvalo dohováral každému, kto 
ho chcel privábiť na svoju stranu, vtedy keď sa Cirkev schizmou roztrhla na 
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tri časti: "Ten kto je za Stolicu Petrovu, ten je za mňa."492  Avšak márnou 
nádejou by sa opájal schizmatik, ktorý by spoliehal na to, že aj bol umytý 
vodou znovuzrodenia. Vhodne by mu odpovedal sv. Augustín: Tú istú 
podobu má aj haluz odrezaná od vínneho kmeňa; čo však prospeje podoba, 
ak si neberie život z koreňa?493 

Z tohto nečistého žriedla ľahostajnosti v náboženstve plynie ono 
prevrátené a bludné učenie, nech nepoviem pominutie všetkých zmyslov, že 
totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia. Tomuto 
zhubnému bludu kliesni cestu ona úplná a neobmedzená sloboda v myslení, 
ktorá sa šíri na skazu Cirkvi a ľudu. Dokonca niektorí sa s náramnou 
nehanebnosťou osmeľujú hlásať, že odtiaľ môže pochádzať aj prospech pre 
náboženstvo. "Ale smrť duše je horšia ako sloboda v omyle"494 povedal by 
sv. Augustín. Ak sa povolia opraty udržujúce ľudstvo na chodníkoch pravdy, 
lebo aj bez toho majú ľudia sklon k zlému, potom je naozaj otvorená 
"bezodná jama", z ktorej videl sv. Ján vychádzať dym zatemňujúci slnko a z 
toho dymu vychádzajúce kobylky na celú krajinu.495  Odtiaľ prichádza táto 
zvrátenosť myslí, odtiaľ skaza mládeže, odtiaľ to, že sa medzi ľuďmi, pohŕda 
posvätnými vecami a svätými zákonmi, jedným slovom odtiaľ pochádza aj 
ten mor, ktorý je viac smrteľný pre štát ako akýkoľvek iný. Skúsenosti 
ukazujú, že už od najstarších čias krajiny prekvitajúce v moci a sláve, 
zahynuli v dôsledku tohto jediného zla, a to nezmyselnej slobody myslenia, 
slobody prejavu a túžby po novotách.  

Sem tiež patrí ona sloboda tlače, hodná všetkej kliatby a škaredosti, aby 
sa vydávali akékoľvek spisy a šírili medzi ľudom a túto slobodu sa niektorí 
opovažujú tak nehanebne žiadať a obhajovať. Hrôza nás preniká, ctihodní 
bratia, keď pozorujeme aké znetvorené učenie, áno skôr aké bludné omyly 
sa na nás valia, ktoré sa široko ďaleko šíria v nesmiernom množstve kníh, 
brožúr a spisov, na pohľad síce nepatrných, ale svojou zlomyseľnosťou tým 
závažnejších. K slzám nás privádza zneužívanie, ktoré z nich na tvár zeme 
vystupuje. Ó hľa: ešte sa nájdu ľudia tak nehanební, že neústupne tvrdia, že 
toto šírenie bludov býva vrchovato kompenzované v tej či onej knihe vydanej 
na obhajobu náboženstva a pravdy. Zaiste by bolo hriechom a proti každému 
právu, páchať veľký zločin len preto, aby sme mohli očakávať, že z neho 
vyplynie nejaké menšie dobro. Môže niekto rozumný povedať, že má byť 
dovolené verejné rozdávanie jedu, lebo tento niekedy poslúžil ako 
prostriedok, ktorý pomohol tomu či onomu dostať ho z rúk smrti? 

Cirkev vždy podnikala kroky na zničenie epidémie zlých kníh. Toto 
bolo skutočnosťou aj v apoštolských časoch, veď čítame, že apoštoli sami 
spálili veľké množstvo kníh. 496  Stačí si prečítať ustanovenia piateho 
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Lateránskeho snemu, takisto aj neskôr vydané ustanovenia Nášho 
predchodcu blaženej pamäti Leva X., kde sa dáva napomenutie: „aby sa to, čo 
bolo zistené ako výhodné pre rozšírenie viery a šírenie užitočného umenia, 
nezmenilo na škodu a nebolo na ujmu pre spásu pravoverných 
veriacich.“497 . Na toto potom s veľkou starostlivosťou hľadeli aj otcovia z  
Tridentu a vo svojom spasiteľnom uznesení ustanovili liek pre tento neduh - 
totiž aby bol zhotovený index kníh, ktoré obsahujú falošné 
učenie. 498  „Musíme horlivo bojovať,“ hovorí vo svojom pastierskom liste 
Klement XIII., blaženej pamäti náš predchodca, „ohľadne likvidácie 
škodlivých kníh, ako si to žiada samotná vec a plieniť z celej sily nákazlivý 
mor toľkých kníh; lebo je nemožné odstránenie samotných bludov, kým 
zdroje nespravodlivosti nezahynú v plameňoch a nebudú ohňom spálené 
a zničené."499 Je teda zrejmé, že táto Svätá stolica sa v priebehu vekov vždy 
snažila odsúdiť a odstraňovať podozrivé a škodlivé knihy a vytrhávať ich z 
rúk ľudí. 

Opovážlivé, cti apoštolskej Stolice sa dotýkajúce a hojným pôvodom 
všetkého zlého medzi kresťanstvom je učenie a zmýšľanie tých ľudí, ktorí 
nielen odsudzujú cenzúru kníh ako nejaké príliš ťažké bremeno, ale vo svojej 
bezbožnosti idú až tak ďaleko, keď tvrdia a vyhlasujú, že takéto nariadenie 
odporuje ľudskému právu a pritom smelo odopierajú toto právo Cirkvi - 
vydávať a zachovávať svoje rozhodnutia. 

Keďže, ako sme o tom informovaní, vo vydávaných spisoch sa rozširuje 
aj učenie zamerané na oslabenie povinnej vernosti a podriadenosti 
panovníkom a na vyvolávanie rozbrojov zo všetkých strán, je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť tomu, aby neboli takou ľsťou zvedené národy z 
pravej cesty. Spomeňte si všetci na apoštolovo napomenutie, že "neexistuje 
iná autorita okrem Boha a ktoré sú, tie sú Bohom ustanovené. Preto ten, kto 
sa bráni autorite, bráni Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí to odmietajú, prinášajú 
sami  sebe odsúdenie." Preto tak Božie ako aj ľudské zákony volajú proti tým, 
ktorí sa snažia o zradu a zmätok, aby vyhnali z ľudí dôveru v ich kniežatá a 
donútili ich k zvrhnutiu vlády.  

A práve preto, aby sa taká hanba nestala, kresťania v dávnych dobách, 
hoci boli kruto prenasledovaní, predsa dosiahli veľké zásluhy u svojich 
panovníkov a pre blaho ríše, nezradili ich tam, kde sa to nepriečilo 
samotnému náboženstvu. Boli verní a prelievali za nich v bojoch aj krv, ako 
nám o tom podávajú dôkazy spisy. Sv. Augustín hovorí 500 : Kresťanskí 
bojovníci slúžili pohanskému cisárovi, keď sa však jednalo o vec Kristovu, 

                                                           

497 Act. Conc. Lateran.V. sess. 10., kde je citovaná konšt. Leva X. Pozri aj predchádzajúce 

konšt. Alexandra VI. Inter multiplices, kde je o tom písané. 
498 Konc. Tridentský, zasadntie 18 a 25 
499 List Klementa XIII., Christianae 25. Nov. 1766 
500 S. Aug. in Psalt. 124. n. 7 
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neuznávali nikoho iného, ako toho, ktorý je na nebesiach. Rozoznávali Pána 
večného od pána pozemského a predsa, z vôle večného Pána, boli poddaní aj 
pánovi pozemskému. To mal na mysli aj mučeník Maurícius, stotník v 
Thabanskom pluku, keď podľa správy sv. Eucheria odpovedal cisárovi takto: 
"Ó cisár, sme tvoji bojovníci, ale tiež sme - slobodne sa k tomu priznávame - 
služobníci Boží ... A hľa, ani to najväčšie nebezpečenstvo života nás 
nepodnieti k vzbure; hoci je zbraň v našich rukách, neprotivíme sa, pretože 
milšie je nám umrieť, než vraždiť."501 Vernosť prvých kresťanov ku svojim 
panovníkom sa zaskvie tým jasnejšie, keď si spomenieme s Tertuliánom502, 
že za vtedajších časov "na strane kresťanov bol aj počet i sila ľudí, keby sa 
chceli proti svojim nepriateľom postaviť na odpor." Sme ako včerajší" ďalej 
hovorí, "a naplnili sme všetky vaše kraje, vaše mestá, ostrovy, hrady, 
posádky, zbory áno aj tábory, aj kráľovský hrad, senát, verejné súdy ... Či by 
sme neboli schopní, neboli pripravení k jednotnému boju a keby nás bol aj 
menší počet, pretože tak ochotne sa vydávame na smrť, keby podľa nášho 
učenia nám nebolo dovolené radšej od iných smrť prijímať, než by sme sami 
zabíjali? ... Keď u vás tvoríme také množstvo, keby sme sa vytrhli a 
odsťahovali do nejakého vzdialeného konca sveta, určite strata toľkých 
obyvateľov by uvalila hanbu na vaše panovanie a spustnutosť krajov by vás 
najviac pokarhala. Nepochybne by vás vystrašila vaša osamelosť ... boli by ste 
si museli hľadať ľud, nad ktorým by ste panovali, zostal by vám väčší počet 
nepriateľov než obyvateľov: teraz však máte menší počet nepriateľov pre 
množstvo kresťanov."  

Tieto vynikajúce príklady pravej poddanosti kniežatám, aké nutne 
museli vyplývať z najväčších prikázaní kresťanskej viery, sú skutočným 
obvinením ohyzdnej drzosti a bezbožnosti týchto dnešných ľudí, ktorí 
dychtiaci po rozpustilej slobode, vzdorujú každému poriadku, celkom sa 
rozhodli pre to, aby všetky práva v krajine oslabili a vyplienili, aby pod 
rúškom slobody uviedli ľud do svojho područia. K tomu zaiste smerovali 
nezmyselné rady a zločiny Valdenských, Bekharta, prívržencov Wikleffových 
a iných synov podobných Beliálovi, ktorí boli a sú vredmi a hanbou ľudského 
pokolenia, za čo boli často postihnutí kliatbami tohto apoštolského 
Stolca. Iste zo žiadnej inej príčiny nevynakladajú všetko svoje úsilie títo 
podvodníci, než aby plesajúc s Lutherom boli šťastní, že sa od všetkého 
oslobodili; aby všetko dosiahli ľahšie a rýchlejšie a smelo sa dopúšťali 
všetkých možných neprávostí.  

Nemôžeme ani predvídať šťastnejšie časy pre náboženstvo a ani pre 
vlády krajín z plánov tých, ktorí vehementne túžia oddeliť Cirkev od štátu a 
prelomiť vzájomnú zhodu medzi časnou svetskou autoritou a duchovnou 
mocou. Je zrejmé, že milovníci nehanebnej slobody sa tejto jednoty štátu 
a Cirkvi, po celé veky prospešnej pre ľud, tak obávajú.  

                                                           

501 S. Eucher. Apud Ruinart SS. MM de SS. Maurit. et soc. N, 4 
502 Tertul. in Apologetika. Cap. 37 
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Ale pri ostatných bolestivých príčinách, ktoré nás trápia, by ste si mali 
pripomenúť, že niektoré spoločnosti a zhromaždenia zrejme vytvárajú 
bojovú líniu spolu s vyznávačmi každého falošného náboženstva a kultu. Síce 
pod rúškom nábožnej horlivosti predstierajú zbožnosť, v srdci ale udržujú 
túžbu po novotách a snahu o rozšírenie rozbrojov. Vyhlasujú slobodu 
každého druhu, robia zmätky v krajinách a v Cirkvi a znižujú každú 
dôstojnosť. 

Toto, ctihodní bratia, Vám píšeme síce s bolestným srdcom, avšak 
dôverujúc v Neho, ktorý rozkazuje vetrom a utišuje ich, aby ste pod štítom 
viery statočne bojovali boj za Pána. Vám zvlášť prislúcha stáť ako hradba na 
odpor každému vzpínaniu sa proti poznaniu Boha. Vytaste teda meč ducha, 
ktorým je slovo Božie a podávajte chlieb tým, ktorí lačnejú po 
spravodlivosti. Boli ste povolaní ako usilovní robotníci do vinice Pánovej, to 
jediné vyhľadávajte, o to jediné sa starajte, aby bol vytrhnutý koreň každej 
horkosti na poli Vám zverenom, aby bolo udusené semeno neprávosti a aby 
potom mohli vyklíčiť radostné plody cností. Majte zvláštnu otcovskú lásku k 
tým, ktorí obetujú myseľ a srdce zbožným náukám a filozofickým štúdiám, 
buďte im učiteľmi a vodcami, aby z neopatrnosti nezablúdili z chodníka 
pravdy na cestu bezbožných, spoliehajúc sa na silu svojho 
ducha. Pripomínajte im, že Boh je "nielen vodcom múdrosti, ale aj 
upravovateľom mudrcov"503 a že je nemožné spoznať Boha bez Boha, ktorý 
mocou svojho slova učí ľudí poznávať Boha504. Je to konanie hrdého, áno skôr 
človeka blázna, ktorý schopnosťami ľudskej mysle skúma tajomstvá viery, 
ktoré prekonávajú každé chápanie a spolieha sa iba na vlastný rozum, veľmi 
slabý a nedostatočný vzhľadom na stav, v ktorom sa ľudská prirodzenosť 
nachádza. 

Ostatne nech naši najmilší synovia v Kristovi, kniežatá a panovníci, 
tieto naše spoločné žiadosti smerujúce k prospechu Cirkvi a všetkých krajín, 
svojím slovom i skutkom podporujú, užívajúc moci, ktorá je im prepožičaná 
nielen k svetskému panovaniu, ale oveľa viac na ochraňovanie Cirkvi. Nech 
pozorne uvážia, že čokoľvek robia pre dobro Cirkvi, že to takisto slúži aj na 
upevňovanie ich moci a pokoja; že im má na srdci oveľa viac ležať prospech 
viery, než prospech ich kráľovstva, nech aj to majú na mysli, ako hovorí 
sv. pápež Lev, akým veľkým ziskom je, "keď ku korune im prepožičanej z 
Božích rúk bude tiež pridaná koruna viery." Keď boli postavení ako otcovia a 
opatrovníci národov, zjednajú im pravý a hojný pokoj, ak svoju starostlivosť 
obrátia zvlášť na to, aby bez porušenia zostalo náboženstvo a úcta k Bohu, 
ktorý vo výške bedier má na svojom šate napísané: "Kráľ kráľov a Pán 
pánov."505 

                                                           

503 Múd. 7, 15 
504 S. Ireneus Lib.14, cap. 10 
505 Zjav. 9, 16 
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Aby však tieto naše úmysly dosiahli šťastného a požehnaného cieľa, 
pozdvihnime oči a svoje ruky k Najsvätejšej Panne Márii, ktorá má moc 
vyhubiť všetky herézy. Do nej skladáme všetku dôveru a ona je celou našou 
nádejou.506 Kiež ona ráči stádu Hospodinovu svojim orodovaním vyprosiť v 
týchto nebezpečných časoch, aby naše snaženie, rady a rokovania došli 
žiaduceho účinku. O to vzývajme tiež v modlitbách a v pokore Petra, knieža 
apoštolské a jeho spoluapoštola Pavla, aby ste všetci stáli ako hradba tak, aby 
sa nezakladal iný základ než ten, ktorý je položený. Tešíme sa touto sladkou 
nádejou, dôverujeme, že zakladateľ a dokonateľ viery, Ježiš Kristus bude 
potešiteľom v Našich súženiach, ktoré tak ťažko na Nás doliehajú.  S láskou 
Vám ctihodní bratia a do Vašej starostlivosti zvereným ovečkám 
odovzdávame apoštolské požehnanie ako znamenie nebeskej pomoci.  

 

Dané v Ríme pri S. Márii Maggiore dňa 15. augusta na deň slávnosti 
Nanebovzatia preblahoslavenej Márie Panny, roku vtelenia Pána 1832, 
Nášho apoštolského úradu (roku) druhého. 

Gregor XVI. 

 

Zdroj:  
http://dielnasj.blogspot.com/p/mirari-vos-gregor-xvi.html 
 

http://www.papalencyclicals.net/greg16/g16mirar.htm 

  

                                                           

506 Ex S.Bernardo Serm. De nat. BMV § 7 

http://dielnasj.blogspot.com/p/mirari-vos-gregor-xvi.html
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17.10 ODSÚDENIE SÚČASNÝCH OMYLOV. ENCYKLIKA PÁPEŽA 

BL. PIA IX. QUANTA CURA (1864)  
(Denzinger 1688-1699) 

 
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 
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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 
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.507  

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. 508  nazval 
„pominutím zmyslov“, totiž že vraj sloboda svedomia a náboženská sloboda 
je prirodzeným právom každého človeka a že by to malo byť tiež vyhlásené 

                                                           

507 Gregor XVI. encyklika "Mirari vos" 15. 8. 1832 
508 Gregor XVI. encyklika "Mirari vos" 15. 8. 1832 
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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 záhubu509, 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.510  

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 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.“511  

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. 
                                                           

509 Sv. Augustín, epist. 105. al 166 
510 Sv. Lev, epist. 164 al. 133. §2 edit. Ball. 
511 Epist. cardin. de la Rochefoucalt, 10. 3. 1791 
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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 spoločnosti512, 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 

                                                           

512 Klement XII. "In eminenti", Benedict XIV. "Providas Romanorum",Pius VII. "Ecclesiae", 

Lev XII. "Quo graviora" 
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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.  

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 
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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.513  

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.514  
Učte, že kráľovstvá majú svoje trvanie a základ v katolíckej viere515, 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“.516  

Ale nezabudnite tiež učiť aj to, že svetská moc je daná nielen na správu 
sveta, ale najmä na ochranu Cirkvi517 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.“518  

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 

                                                           

513 Sv. Ignat. ad Philadelph. 3 
514 Žalm 143 
515 Sv. Celestin, epist. 22. ad Synod. Ephes. 
516 Sv. Innocenc 1. epist. 29 ad epp. conc. Carthag. 
517 Sv. Lev, epist. 156. al. 125 
518 Pius VII. Ep. encykl. "Diu satis", 15. 5. 1800 
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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.519  

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 milosrdenstva plnou Božou rodičkou, ktorá je 
nám všetkým uprositeľná a všetkým milostiam naklonená, ktorá nás 
všetkých objíma potrebami v plnosti svojej milosrdnej zľutujúcej sa lásky520 
a ako kráľovná, stojaca v pozlátenom odeve po pravici Svojho Syna, nášho 

                                                           

519 Sv. Cyprián, epist. 11. 
520 Sv. Bernard, Serm. de duodecim praerogativis B. M. V. ex verbis Apocal. 
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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. 
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Tisíce kresťanov sa rozhodli radšej zomrieť ako by zradili vieru v učenie Cirkvi, 
že  Ježiš Kristus  je pravý  Boh (dogma) a že  mimo  Cirkvi  niet spásy (dogma). 

 

 

    

Svätý  Thomas More († 1535)  a  svätý  John Fischer († 1535)  sa  rozhodli radšej 

zomrieť ako by zradili vieru v učenie Cirkvi že manželstvo je nerozlučné (dogma) 

a že jediná Cirkev je iba katolícka Cirkev (dogma).  


