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BOH. (Veríme v toho istého Boha ako moslimovia a židia?) 

BOH. (Veríme v toho istého Boha ako 
moslimovia a židia?) 

 

SV. PÍSMO 

 JA A OTEC SME JEDNO. (Jn 10, 30) 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.1  
 

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

 

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

 
ATANÁZOVO VYZNANIE VIERY (4. - 6. storočie) 
 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) 

 
 

                                                           

1 L. Ott. Book 1, Part 2, Sect. 1, § 2. The Doctrinal Decisions of the Church; D 
1-12; Mt. 28, 19. 
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BOH. (Veríme v toho istého Boha ako moslimovia a židia?) 

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. (N  180) 

 
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) 

 
VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU 
(r. 1215) 
 Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je len jeden 

pravý, večný, nezmerný, nemeniteľný, 
nepochopiteľný, všemohúci a nevysloviteľný Boh: 
Otec, Syn a Duch Svätý; síce tri Osoby, ale jedna 
bytnosť, podstata čiže úplne jednoduchá 
prirodzenosť (N 277) 

 

KATECHIZMUS  

 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) (232) 

 

 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 
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BOH. (Veríme v toho istého Boha ako moslimovia a židia?) 

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) (253) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 
 

 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. 
(Kánon 750) 

 

 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 751) 

 

 Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do 
exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného. 
(Kánon 1364. § 1.) 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 
 

JE IBA JEDNA CIRKEV USTANOVENÁ JEŽIŠOM KRISTOM 
 

SV. PÍSMO 

 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.  (Ef 4, 5) 
 Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a 

pekelné brány ju nepremôžu. (Mt 16, 18) 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 Cirkev založená Kristom je jedinečná a jediná.2  
 

NICEJSKO-KONŠTANTINOPOLSKÉ VYZNANIE VIERY (r. 
381) 
 Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. 

(N 250) 
 

VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU 
(r. 1215) 
 Je iba jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej 

nebude vôbec nikto spasený. (N 920) 
 

DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL. VYZNANIE VIERY MICHALA 
PALEOLOGOSA (r. 1274) 
 Veríme, že svätou, katolíckou, apoštolskou je jedna a 

pravá Cirkev, v ktorej je jeden svätý krst a jedno 
pravé odpustenie všetkých hriechov. (N 924) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE. PRVÁ 
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O 
KATOLÍCKEJ CIRKVI (r. 1870) 
 Kto teda tvrdí, že svätý apoštol Peter nebol 

ustanovený Kristom Pánom za prvého spomedzi 
všetkých apoštolov a za hlavu celej bojujúcej Cirkvi, 

                                                           

2 L. Ott. Book 4, Part 2, § 15. The Unity of the Church; D 86, D 1821 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

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) 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE. PRVÁ 
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA PASTOR AETERNUS O 
KATOLÍCKEJ CIRKVI (r. 1870) 
 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) 

 

KATECHIZMUS  

 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. 
(881) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA  

 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. (Kánon 331)  
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

SPÁSA JE IBA V KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 

SV. PÍSMO 

 Ja som cesta, pravda a život; nikto neprichádza k 
otcovi, iba skrze mňa. (Jn 14, 6) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 Byť členom Cirkvi je nevyhnutné pre spásu všetkých 
ľudí.3 

 

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) 

 

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) 

 
 

VYZNANIE VIERY TRIDENTSKÉHO KONCILU (r. 1564) 
 Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej sa nikto 

nemôže spasiť, ktorú tu slobodne vyznávam a 

                                                           

3 L. Ott. Book 4, Part 2, § 20. The Necessity for Membership of the Church 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

opravdivo sa jej pridŕžam, chcem vytrvalo s Božou 
pomocou zachovávať a vyznávať nedotknutú a čistú 
až do posledného dychu svojho života. (N 940) 

 
 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870), 
PRVÁ SCHÉMA KONŠTITÚCIE O KRISTOVEJ CIRKVI; 
 Je článkom viery: Mimo Cirkvi nemôže byť nikto 

spasený. (N 369) 
 
PROTESTANTIZMUS: 
TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT 
O OSPRAVODLIVENÍ 
 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) 

 

KATECHIZMUS  

 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. 
(846) 

 

 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez 
vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev. (847)  
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

IBA KATOLÍCKA CIRKEV MÁ PLNOSŤ PRAVDY.  
 

SV. PÍSMO 

 Budem prosiť otca, a dá vám iného utešiteľa, aby s 
vami zostal na veky, ducha pravdy. (Jn. 14, 16) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 Cirkev je neomylná v konečnom rozhodnutí 
týkajúcom sa učenia o viere a mravoch.4 

 

 Pápež je neomylný, keď hovorí ex cathedra.5 
 

 Primárnym predmetom neomylnosti sú formálne 
zjavené pravdy kresťanského učenia týkajúce sa viery 
a mravov.6 

 

PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 4. ZASADNUTIE (r. 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 

                                                           

4 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 1. The Infallibility of the Church; D 1839 
5 L. Ott. Book 4, Part 2, § 8. Papal Teaching Primacy or Papal Infallibility; D 

1839, D 466, D 694, D 1833-35 
6 L. Ott. Book 4, Part 2, § 13. 2. The Infallibility of the Church; D 1839 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

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) 

 

KATECHIZMUS  

 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) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

 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. 
(Kánon 749 § 1.) 

 

 Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak 
to nie je zjavne zaistené. (Kánon 749 § 3.) 
 

 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. (Kánon 753)  
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

ÚLOHA CIRKVI 
 

SV. PÍSMO 

 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do 
sveta. (Jn 17, 18) 

 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna, i Ducha Svätého. (Matúš 28,19) 

 

KATECHIZMUS  

 „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.  (848) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

 Hlásatelia Božieho slova majú veriacim predkladať 
predovšetkým to, čo treba veriť a konať na slávu Boha 
a spásu ľudí. (Kánon 768 § 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, nezávisle 
od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium 
všetkým národom aj pri používaní vlastných 
spoločenských oznamovacích prostriedkov. (Kánon 
747 § 1.) 
 

 Povinnosťou duchovných pastierov je všetko zariadiť 
tak, aby všetci veriaci dostali katolícku výchovu.  
(Kánon 794 § 2.) 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

TRADÍCIA V  CIRKVI 

 

SV. PÍSMO 

 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 

DRUHÝ NICEJSKÝ KONCIL (r. 787) 
 Kto neprijíma celú cirkevnú Tradíciu či napísanú, 

alebo nenapísanú, nech je exkomunikovaný. (N 85) 
 
PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. zasadnutie (r. 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) 

 

 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) 
 

 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) 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, DEI VERBUM. 2. KAP. 
ODOVZDÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA 
 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. (www.kbs.sk) 

 

KATECHIZMUS  

 Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jediný 
posvätný poklad Božieho slova (97) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

 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. (Kánon 279 § 1) 

 

 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 
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CIRKEV. (Sú všetky cirkvi rovnocenné?) 

vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v 
rozpore. (Kánon 750) 
 

 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 751) 

 

 Apostáta, heretik alebo schizmatik upadá do 
exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného. 
(Kánon 1364. § 1.) 
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SVÄTÁ OMŠA (Obeta svätej omše alebo hostina?) 

SVÄTÁ OMŠA (Obeta svätej omše alebo 
hostina?) 

 

OMŠA VŠETKÝCH ČIAS 
 

SV. PÍSMO 

 „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na 
moju pamiatku.“ (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 Svätá omša je pravou a vlastnou Obetou.7 
 

 V obeti sv. omše sa sprítomňuje Kristova obeta na 
kríži, slávi sa jej pamiatka a uskutočňuje sa jej 
spásonosná moc.8 

 

 Pri obeti sv. omše a obeti na kríži sú Obetný Dar a 
hlavný obetujúci kňaz identickí, rozdielny je iba 
spôsob a druh prinesenia obety.9 

 

 Obeta sv. omše nie je iba obetou chvály a 
vďakyvzdania, ale tiež zmierlivou a prosebnou 
obetou.10 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL  7. zasadnutie  (3. marca 1547) 
Kánon 13  
 Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej 

Cirkvi, zvyčajne používané pri slávnostnom 

                                                           

7 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 

8 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 

9 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 

10 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 25. The Effects of the Sacrifice of the 
Mass; D 950 
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SVÄTÁ OMŠA (Obeta svätej omše alebo hostina?) 

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).
 KÁNONY O NAJSVÄTEJŠEJ OBETE OMŠE 
KÁNON 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) 

 

KÁNON 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) 

 

KÁNON 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) 

 

KÁNON 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) 

  



 

19 
 

SVÄTÁ OMŠA (Obeta svätej omše alebo hostina?) 

KÁNON 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) 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL, 13. zasadnutie (1551). 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 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) 

 

VYZNANIE VIERY TRIDENTSKÉHO KONCILU (r. 1564) 
 Vyznávam ďalej, že sa v omši prináša Bohu vlastná a 

zmierna obeta za živých a mŕtvych. (N 934) 
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SVÄTÁ OMŠA (Obeta svätej omše alebo hostina?) 

SVÄTOKRÁDEŽNÉ PRIJÍMANIE 
 

SV. PÍSMO 

 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) 
 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 PRE HODNÉ PRIJATIE EUCHARISTIE SA VYŽADUJE 

STAV MILOSTI.11  

 

TRIDENTSKÝ KONCIL 13. zasadnutie (1551). KÁNONY O 

SVIATOSTI NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII. 

 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) 
 

 

 

 

                                                           

11 L. Ott. Book 4, Part 3, Sect. 2 III. § 18. 2. The Recipient of the Eucharist; D 
893 
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SVÄTÁ OMŠA (Obeta svätej omše alebo hostina?) 

KATECHIZMUS  

 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. (1650)  
 

 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 

hriech, najmä ak sa pácha proti Eucharistii, pretože v 

tejto sviatosti je podstatne prítomné samotné 

Kristovo Telo. (2120) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

 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. (Kánon 915) 
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ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 

ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 
 

SV. PÍSMO 

 S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. (Flp. 2, 
12) 

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

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

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 BOH URČIL ČLOVEKU NADPRIRODZENÝ CIEĽ.12 
 
PRVÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 3. ZASADNUTIE (1870) 
Dogmatická konštitúcia o katolíckej viere. 
 

 Boh vo svojej nekonečnej dobrote určil človeka pre 
nadprirodzený cieľ, totiž pre účasť na božských 
dobrách, ktoré úplne presahujú každú ľudskú 
predstavu. (N 30) 

 

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. 

 

                                                           

12 L. Ott. Book 2, § 17. Relation between nature and supernature; D 1786, D 
1808 
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ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 

 

KATECHIZMUS  

 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 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) (358) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 

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

 

 ... pričom treba ... mať pred očami spásu duší, ktorá 
musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom. (Kánon 
1752) 
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ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 

POVINNOSTI VERIACICH 
 

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) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 
 

 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. 
(Kánon 750) 

 

 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 
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ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 

celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa 
Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia 
s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení.  (Kánon 751) 

 

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

 

 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. (Kánon 752) 

 

 Všetci veriaci sú povinní zachovávať konštitúcie a 
dekréty, ktoré s cieľom predkladať náuku a 
odsudzovať mylné názory vydáva zákonná cirkevná 
vrchnosť, zo zvláštneho dôvodu však tie, ktoré 
vydáva Rímsky veľkňaz alebo kolégium biskupov. 
(Kánon 754) 
 

 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. (Kánon 211) 
 

 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. (Kánon 225 § 
1.) 
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ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 

 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. (Kánon 227) 

 

 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. (Kánon 212 § 3.) 
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ČLOVEK (Zmyslom života je spása duše) 

UČENIE O PREDURČENÍ 

 

SV. PÍSMO 

 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) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL. 6. ZASADNUTIE (1547). DEKRÉT 
O OSPRAVODLIVENÍ 
 
 Bez celkom osobitného Božieho zjavenia nemôžeme 

vedieť, koho si Boh vyvolil. (N 809) 
 
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) 
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SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 
 

SV. PÍSMO 

 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 

 V prítomnom poriadku spásy je smrť následkom 

trestu za hriech.13 

 Všetci ľudia následkom dedičného hriechu podliehajú 

zákonu smrti.14 

 Smrťou sa končí čas záslužnosti a hriešnosti ako aj 

možnosti obrátenia sa.15 

 

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) 

 

                                                           

13 L. Ott. Book. Book 5, § 1. 1. Death; D 788 et seq. D 101, D 175 
14 L. Ott. Book. Book 5, § 1. 2. Death; D 789 
15 L. Ott. Book. Book 5, § 1. 2. Death; D 789 
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SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

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. (N 892) 
 

KATECHIZMUS  

 Smrť je dôsledok hriechu. Učiteľský úrad Cirkvi ako 

autentický tlmočník výrokov Svätého písma a 

Tradície učí, že smrť vstúpila do sveta pre hriech 

človeka. (1008) 

 

 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). (1013) 
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SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ. (Ježiš Kristus príde súdiť 

živých i mŕtvych) 
 

SV. PÍSMO 

 Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť.       (Ž 

11, 7) 

 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal 

Synovi. (Jn 5, 22) 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 BOH JE NEKONEČNE SPRAVODLIVÝ.16 
 

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) 
 

 „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) 

                                                           

16 L. Ott. Book 1, Part 1, § 27. 1. The Moral Attributes of the Divine Will; D 
1782 
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SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

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) 

 

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  

 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. (1022) 
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SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

PEKLO EXISTUJE 
 

SV. PÍSMO 

 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a 

priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých 

čo cez ňu vchádzajú. (Mt 7,13) 

 Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? 

(Mt 23, 33) 

 Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do 

pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! (Lk 12, 5) 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 Duše tých, ktorí zomierajú v stave osobného ťažkého 

hriechu, idú do pekla.17 

 Pekelný trest trvá naveky.18 
 

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 ... duše tých, čo umreli v smrteľnom alebo 

v samom dedičnom hriechu, ihneď zostupujú do 

pekla, dostávajú však nerovnaké tresty. (N 926) 

                                                           

17 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 1. Hell; D 40, D 531, D 429, D 464, D 693, D 835, 
D 840 

18 L. Ott. Book. Book 5, § 4. 3. Hell; D 429, D 40, D 835, D 840 
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SMRŤ A NAŠE POSLEDNÉ VECI 

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) 

 

KATECHIZMUS  

 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“. (1035) 

 

 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. (1022) 
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DIABOL EXISTUJE. POKUŠENIE 

DIABOL EXISTUJE. POKUŠENIE 
 

SV. PÍSMO 

 Diabol je otcom lži.  (Jn 8, 44) 
 
 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od 

vás. (Jak. 4, 7) 
 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 

 Naši prví rodičia podľahli smrti a panstvu diabla.19 
 

 Diabol má z dôvodu Adamovho hriechu nad ľuďmi 
určitú nadvládu.20 

 
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) 

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) 

 

                                                           

19 L. Ott. Book 2, § 20. 2b. The Personal Sin of Our First Parents or Original 
Sin; D 788 

20 L. Ott. Book 2, § 31. The Power of the Bad Angels; D 788, D 793 
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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  

 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). (394) 

 
 Satanova moc nie je však nekonečná. Je iba 

stvorením, mocným preto, lebo je čistý duch, ale vždy 
len stvorením. (395) 
 

 „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. (1707) 
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HRIECH 

HRIECH 
 

SV. PÍSMO 

 Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba 

a nie je v nás pravda. (1 Jn 1, 8) 
 

 

POTRAT 

 

SV. PÍSMO 

 „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal 
som ťa.“ (Jer. 1, 5) 

 Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej 
matky. (Ž 139, 13) 

 Či môj tvorca ho v útrobách tiež nestvoril a nestvárnil 
nás azda v lone sám?! (Jób 31, 15) 

 „Nezabiješ!“ (Ex 20,13) 
 Počuli ste, že otcom bolo povedané: „nezabiješ!“, kto 

by teda zabil, pôjde pred súd. (Mt 5, 21) 
 A keď je hriech dokonaný, splodí smrť. (Jak 1, 15) 

 

KATECHIZMUS  

 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). (2270) 
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 Formálna (vedomá a dobrovoľná, a nie iba 
materiálna) spolupráca pri potrate je ťažký hriech. 
Cirkev trestá tento zločin proti ľudskému životu 
kanonickým trestom exkomunikácie. „Kto koná 
potrat, a ten sa uskutoční, podlieha exkomunikácii 
latae sententiae“ už tým, „že sa ukladá samým 
skutkom spáchania deliktu“. (2272) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 
 

 Kto vykonáva potrat, po dosiahnutí účinku upadá do 
exkomunikácie na základe vyneseného rozsudku. 
(Kánon 1398) 

 
 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. (Kánon 1314) 

 
 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. 
(Kánon 1329 § 1.) 
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ROZVOD  
 

SV. PÍSMO 

 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh 
spojil, nech človek nerozlučuje. (Mt 19, 6) 

 

 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, 
cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, 
cudzoloží. (Lk 16,18) 

 

DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI 

 Zo sviatostnej manželskej zmluvy vzniká manželský 
zväzok, ktorý zaväzuje oboch manželov doživotne k 
nerozlučnému životnému spoločenstvu.21  

 

TRIDENTSKÝ KONCIL. 24. Zasadnutie (1563). Učenie o 
sviatosti manželstva. 
Kánon 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) 

 

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 

                                                           

21 L. Ott. Book 4, Part 3, VII. § 4. 1. The Effects of the Sacrament of 
Matrimony; D 969 
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žena, ktorá sa po prepustení cudzoložného muža 
vydá za iného, nech je exkomunikovaný. (N 741) 

 

KATECHIZMUS  

 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. 
(1650) 

 

 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. (1649) 

 

 Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenému 
zákonu. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je 
sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového 
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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. (2384) 

 

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA 
 

 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. 
(Kánon 1055 § 1.) 
 

 Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a 
nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z 
dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť. 
(Kánon 1056) 
 

 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. 
(Kánon 1134) 
 

 Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť 
rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého 
dôvodu, okrem smrti. (Kánon 1141) 
 

 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. (Kánon 915) 
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POHORŠENIE 
 

SV. PÍSMO 

 „NIE JE MOŽNÉ, ABY NEPRIŠLI POHORŠENIA, ALE 
BEDA TOMU, SKRZE KOHO PRICHÁDZAJÚ.“ (Lk 17,1) 

 

KATECHIZMUS 

 
 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. 
(2284) 

 
 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). (2285) 

 
 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 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 
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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. (2286) 

 
 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. (2287) 

 
 
 
 
 
 

 



 

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).  


