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Hoci celkom bez svojej zásluhy povolaní tajomnými úmyslami Božej Prozreteľnosti na stolec svätého 

Kniežaťa Apoštolov, hneď sme prijali slová Pána nášho Ježiša Krista vyslovené k sv. Petrovi: „Pas baránky 
moje, Pas moje ovečky!“ A s nevýslovnou láskou sme pohliadli na stádo zverené do Našej starostlivosti: 

stádo skutočne obrovské, pretože v tom alebo onom ohľade objíma v sebe celé ľudstvo. Všetci boli 

vyslobodení z otroctva hriechu Ježišom Kristom, ktorý zaň obetoval cenu svojej krvi; nie je nikto, kto by toto 

vykúpenie získať nesmel. Preto dobrý Pastier, majúc našťastie už časť ľudstva v ovčinci Cirkvi, preláskavo 

uisťuje, že ostatných do neho uvedie: „Mám ešte iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca; aj tie musím priviesť, 
a ony budú počuť môj hlas.“ (Ján 10., 16).  

Vyznávame, ctihodní bratia: Prvý cit, ktorý sa ozval v Našej duši a ktorý tam určite zažala Božia láska, bolo 

neuveriteľné vznietenie lásky a túžby po spáse všetkých ľudí. Prevezmúc veľpastiersky úrad, horeli sme 

tým istým želaním, ktoré vyslovil Ježiš Kristus krátko pred svojou smrťou na kríži: „Svätý Otče, zachovaj ich 
v mene svojom, ktoré si mi dal.“ (Ján 17., 11.) 

 

Bolesť nad útrapami vojnovej doby. 

Keď sme teda z vrcholu apoštolskej dôstojnosti pozorovali vývoj ľudských udalostí a videli pred sebou 

žalostný stav občianskej spoločnosti, prenikla nás naozaj hlboká bolesť. Ako by Nám nemalo pukať srdce, 

keď stali sme sa otcom všetkých ľudí a zbadali sme divadlo Európy a celého sveta, divadlo ohavné a snáď 

najbolestnejšie v dejinách časov? Veru, zdá sa, že nastali dni, o ktorých predpovedal Kristus: „Budete počuť 
o vojnách a správach vojnových ... Lebo povstane národ proti národu a ríša proti ríši.“ (Mat. 24. 6, 7) Prízrak 

vojny ovládol všetko a ľudský duch sa takmer nezaoberá inými myšlienkami. Najväčšie a najbohatšie 

národy tam stoja na bojisku. Aký div, keď v zúrivých bitkách sa stretávajú na život a na smrť dobre 

vyzbrojení strašnými prostriedkami, ktoré  vytvoril pokrok vojnového umenia? Trosky a vraždy nemajú 

medze, denne krajinami preteká čerstvá krv a pokrývajú sa mŕtvymi a ranenými. Je možné uveriť tomu, že 

všetky tieto národy, ktoré stoja v zbroji proti sebe, pochádzajú od jedného predka, že všetci majú rovnakú 
prirodzenosť a sú časťami jednej spoločnosti ľudskej? Kto by v nich spoznal ešte bratov, synov jediného 

Otca, ktorý je na nebesiach? A zatiaľ čo sa na oboch stranách divoko bojuje s nesmiernymi vojskami, plačú 

národy, rodiny a jedinci v bolestiach a biede, v smutných sprievodcoch vojny; lavínovite rastie zo dňa na 

deň zástup vdov a sirôt; prerušením dopravy viazne obchod, polia sú zanedbané, umenie osirelo, bohatí sú 

v úzkostiach, chudobní v biede, všetci v smútku.     

 

Napomenutie kniežat k mieru. 

Vzrušení takými hrôzami považovali sme od samého začiatku Nášho pontifikátu za Svoju povinnosť chopiť 

sa posledných slov, ktoré opustili pery Nášho Predchodcu, pápeža bl. pamäti a zahájili sme svoj apoštolský 

úrad tým, že sme ich znova predniesli. Zo všetkých síl sme zaprisahali kniežatá a panovníkov, aby vzhľadom 

na toľko sĺz a krvi, čo ich už boli preliate, urýchlene vrátili svojim národom nevyhnutné dobrodenie mieru. 

Daj milosrdný Boh, aby ako pri východe Božského Spasiteľa, tak tiež pri nastúpení jeho zástupcu zaznel 

blažený hlas anjelov a zvestoval mier: „Pokoj ľuďom na zemi, ktorí sú dobrej vôle.“ (Luk. 2., 14) Počujte Náš 

hlas, prosíme, vy v koho rukách sa nachádzajú osudy národov. Existujú iné cesty a spôsoby ako uzmieriť 

porušenie práva. Zložte zatiaľ zbrane a chopte sa prostriedkov mieru, naplnení dobrým svedomím a dobrou 

vôľou. Láska, nie Náš vlastný záujem, k nim a ku všetkým národom Nám káže tak hovoriť. Nech sa nedopustí, 

aby Náš hlas, hlas otca a priateľa, vyznel do prázdna.  
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Pravá príčina svetovej vojny: vojna duchov. 

Ale táto dnešná krvavá vojna nie je jediná, ktorá vyčíňa medzi národmi a ktorá napĺňa Nášho ducha 

horkosťou a obavami. Zúri ešte iná vojna, drásajúca útroby terajšej spoločnosti, vojna, ktorá dobre 

zmýšľajúceho desí. Nielen že sa nahromadila spúšť v národoch a ešte sa nahromadí v budúcnosti: Je nutné 

vidieť aj jej pôvod a príčinu terajšieho bolestného zápasu. Pravdivo: od tej doby, čo sa v štátnom zriadení 

prestalo dbať na pravidlá a cesty kresťanskej múdrosti, ktoré zaručovali samy o sebe bezpečnosť a 

udržovanie poriadku, so železnou nutnosťou sa začali štáty kolísať vo svojich základoch, a z toho vyplynula 

taká premena zmýšľania a mravov, že ak nezasiahne Boh, ľudská spoločnosť sa ocitne pred svojím 

zrútením. Problémy, ktoré sa Nám javia, sú tieto: Nedostatok vzájomnej lásky medzi ľuďmi, pohŕdanie 

autoritou predstavených, nespravodlivé vzťahy jednotlivých spoločenských tried a dychtivý zhon za 

prchavým blahobytom ako jediným cieľom človeka (ako by nebolo iných dobier a lepších, po ktorých by 

mal človek túžiť). Toto sú podľa Nášho názoru štyri príčiny zápasu, ktorý tak hlboko rozrýva svet. Preto sa 

všetci musíme horlivo chopiť diela, aby sme opäť uplatnili zásady kresťanstva a ak bude skutočný úmysel 

pre to, odstrániť rozpory a spoločnosť opäť uviesť do poriadku. 

 

Povinnosť lásky k blížnemu a jej nedostatok v prítomnej dobe. 

Ježiš Kristus, ktorý práve preto zostúpil z neba, aby medzi ľuďmi znova vybudoval ríšu mieru, ktorá 

satanovou závisťou stroskotala, nechcel pre túto ríšu položiť iný základ, než bratskú lásku. Preto jeho slová, 

tak často opakované: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“ (Ján 13., 34) „To je moje 
prikázanie, aby ste sa milovali navzájom.“ (Jn 15., 12.) „Toto prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.“ 

(Ján 15., 17.) Ako by celé jeho poslanie a jeho celá úloha záležala iba na tom: starať sa o to, aby sa ľudia 

milovali. A aké silné dôkazy používal, aby nás k tejto láske priviedol? Káže nám vzhliadať k nebesiam: „Jeden 
je otec váš, ktorý je na nebesiach.“ (Mat. 23., 9.) Všetkým, nedbajúc na rozdiely medzi národmi, rozdiely v 

reči, rôznosť záujmov, všetkým kladie na pery jedinú modlitbu: Otče náš, ktorý si na nebesiach. (Mat. 6., 9); 

ba uisťuje nás, že otec nebeský rozdáva svoje dobrodenia bez rozdielu, ba nehľadí ani na rozdiely v 

zásluhách: „Ktorý slnku svojmu dáva vychádzať nad dobrými i zlými a dážď zosiela na spravodlivých 
i nespravodlivých.“ (Mat. 5., 45) Prehlasuje dokonca, že všetci sú bratmi: „všetci však ste bratmi“ (Mat. 23., 

8), ba dokonca bratmi jeho samotného: „aby bol prvorodeným medzi mnohými bratmi.“ (Rim. 8., 29) A čo 

nás ešte povzbudzuje k bratskej láske aj voči tým, ktorými pohŕda naša vrodená pýcha je to, že Kristus sa 

stotožňuje s najmenším z ľudí a chce, aby sme v ňom videli dôstojnosť jeho vlastnej osoby! „Veru, hovorím 
vám, čo ste urobili jednému z týchto najmenších bratov mojich, mne ste urobili!“ (Mat. 25., 40) Ba čo viac! 

Chystajúc sa k odchodu z tejto zeme, najvrúcnejšie prosil Otca, aby všetci, ktorí veria v neho, putom lásky 

jedno boli jeden druhému: „ako ty, Otče, vo mne a ja v Tebe.“ (Ján 17., 21) A konečne vystretý na kríži, všetku 

krv svoju prelial za nás, aby sme sa zjednotili a zrástli v jedno telo a vzájomne sa silne milovali, ako sa milujú 

údy jedného tela.      

Bohužiaľ, dnes sa k sebe ľudia správajú inak. Nikdy sa nehovorilo toľko o ľudskom bratstve ako dnes; ba 

dokonca sa tvrdí (bez ohľadu na slová Svätého písma a na pôsobenie Kristovo a jeho Cirkvi), že táto 

horlivosť bratstva vraj je vzácnou vymoženosťou modernej civilizácie. Pravda však je, že sa nikdy tak 

nebratsky nekonalo, ako za našich dní. Plamenný hnev dosiahol vrchol; viac než hranicami sú ľudia od seba 

rozdelení hnevom; uprostred toho istého národa, v múroch toho istého mesta horia rôzne triedy občanov 

vzájomným hnevom a jednotlivci povýšili sebectvo na najvyšší zákon, ktorému všetko podlieha. Hľaďte, 

ctihodní bratia, ako je potrebné vynaložiť všetky sily na to, aby sa vrátilo kráľovstvo lásky Kristovej medzi 

ľudí. To bude vždy našou métou, to vždy bude zvláštnou úlohou nášho pontifikátu. A toto, napomíname vás, 

nech je aj vašou snahou. Neúnavne vtláčajme do duší a uskutočňujme slová apoštola sv. Jána, „aby sme sa 
navzájom milovali.“ (Ján 3., 23) Iste existujú dobročinné zariadenia, na ktoré je naša doba tak bohatá, krásne 
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a odporúčania hodné, ale predsa len vtedy splodia skutočný prospech, ak budú nejako prispievať k tomu, 

aby sa v srdciach rozhojnila láska k Bohu a k blížnemu. Inak nemajú ani najmenšiu cenu, pretože „kto 
nemiluje, zostáva v smrti.“ (Ján 3., 14) 

 

Podrývanie autority a jej vzkriesenie v znamení náboženstva. 

Hovorili sme, že ďalšia príčina spoločenského rozvratu spočíva v tom, že sa už všeobecne nedbá na autoritu 

toho, kto rozkazuje. Od tej doby, čo svet chcel všetku moc odpútať od Boha, od Tvorcu a Pána vesmíru  a 

chcel ju odvodiť zo slobodnej vôle človeka, sa tak uvoľnili zväzky medzi vrchnosťou a poddanými, až sa 

skoro zdá, akoby boli zanikli. Bezuzdný druh nezávislosti v spojení so spupnosťou sa časom všade rozliezol, 

neušetril ani rodinu, v ktorej moc najjasnejšie z prírody prýšti; ba čo je ešte žalostnejšie, ani pred bránou 

svätyne sa vždy nezastavil. Odtiaľ pochádza pohŕdanie zákonom, odtiaľ sú vzbury davov, odtiaľ je 

neokrôchané posudzovanie všetkého, čo autorita nariaďuje, odtiaľ tisícoraké úskoky, vymyslené k tomu, 

ako ochromiť disciplínu, odtiaľ sú obludné zločiny tých, ktorí hlásajúci anarchiu, neboja sa vrhať sa na 

majetok a život iných. Voči týmto ohavnostiam myslenia a konania, ktoré podvracajú ústavu spoločnosti, 

musíme, ako učiteľ Pravdy od Boha ustanovený, pozdvihnúť hlas Svoj a voláme k národom a dávame im na 

pamäť ono učenie, ktoré nijaká ľudská svojvôľa nemôže zmeniť: Nie je moci, iba od Boha; tie potom, ktoré 
sú, sú od Boha ustanovené. (Rim. 13., 1)  Teda každá moc, ktorá sa na zemi vykonáva, či už panovnícka alebo 

podriadená, má za pôvodcu Boha. Z toho svätý Pavol vyvodzuje povinnosť, aby sme nielen dobrovoľne, ale 

aj zo svedomia poslúchali rozkazy tých, ktorí mocou vládnu, okrem prípadu, že by odporovali zákonom 

Božím: „Preto je vašou povinnosťou, aby ste boli poddaní; nielen pre hnev, ale aj pre svedomie.“ (Rim. 13., 

5) A rovnako s prikázaniami svätého Pavla učí sám knieža apoštolov: „buďte teda poddaní každému 
ľudskému poriadku pre Boha, či už kráľovi ako vrchnému, alebo kniežatám, ako od neho poslaným.“ (1. 

Petr. 2., 13, 14) Z toho odvádza ten istý Apoštol národov, že kto sa zákonitej ľudskej moci protiví, proti Bohu 

sa vzpiera a spôsobuje večné zavrhnutie, „Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, 
čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie.“ (Rim 13, 2.)  To majte na pamäti kniežatá a panovníci 

národov, toho si všimnite, že keď je múdrou a spasiteľnou radou pre verejnú moc a štáty, pripútavať sa od 

svätému náboženstvu Kristovmu, ktoré je tak mohutnou oporou autority a nech dobre zvážia, či je múdrou 

politikou, ktorá náuku Evanjelia a Cirkvi vylučuje z občianskeho poriadku a z verejného vyučovania? 

Neblahá skúsenosť učí, že ľudská autorita tam je povalená, kde je náboženstvo vypudené. Skutočne sa 

spoločnosti darí tak, ako sa darilo nášmu praotcovi, keď zhrešil. Akonáhle sa vzbúrila vôľa proti Bohu, 

rozpútali sa v ňom vášne a nedbali na vládu vôle. Tak pohŕdajú tiež národy ľudskou autoritou, keď ten, 

ktorý im panuje, neuznáva autoritu Božiu. Potom však zostáva jediné východisko: uchýliť sa k násiliu, aby 

sa potlačili vzbury; ale čo to pomáha? Násilie potláča telo, ale nevíťazí nad duchom.           

 

Triedny boj a bludy socializmu. 

Akonáhle bol teda oslabený a odstránený spájajúci dvojaký živel, teda spojenie údov medzi sebou 

vzájomnou láskou a spojenie údov s telom samým poddanosťou voči vrchnosti, aký div, ctihodní bratia, keď 

dnešná spoločnosť sa rozdelila na dva veľké tábory, ktoré sa zúrivo a bez prestania potierajú? Proti tým, 

ktorým buď šťastie, alebo ich vlastná činnosť poskytla akéhosi nadbytku statkov, stoja chudobní a robotníci, 

rozpálení hnevom a závisťou, pretože majúc prirodzené právo na podiel toho podstatného, predsa nemajú 
rovnaké postavenie ako tamtí. Poblúznení mámením zvodcov, ktorých sľubom obyčajne veľmi rýchlo 

uveria, nedávajú sa nikým presvedčiť, že ľudia, ak sú prirodzenosťou sebe rovní, preto ešte nemusia stáť v 

ľudskej spoločnosti na rovnakom stupni, ale že každý má ono postavenie, ktorého si dobyl za priaznivých 

pomerov svojimi schopnosťami. Ak teda zápasia chudobní so zámožnými, ako by sa títo zmocnili časti 

majetku iných, porušujú tým nielen spravodlivosť a lásku k blížnemu, ale aj rozum, obzvlášť pretože aj oni, 
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keby chceli, poctivým pričinením by svoje vlastné postavenie zlepšiť mohli. Je zbytočné hovoriť k akým 

žalostným dôsledkom, ako pre jednotlivcov tak aj pre spoločnosť, táto triedna nenávisť zavádza. Všetci 

vidíme a ľutujeme časté štrajky, ktorými sa razom život občiansky a národný v najnutnejších výkonoch 

vystavuje, vidíme hrozivé vzbury a zmätky, pri ktorých často prichádza k tomu, že sa siaha ku zbrani a krv 

sa vylieva. Nechceme sa zaneprázdňovať opakovaním dôvodov, ktoré jasne dokazujú nesprávnosť 

socializmu a iných podobných bludov. Náš predchodca Lev XIII. to vysvetlil nadmieru majstrovsky v 

pamätihodných spisoch; a vy, ctihodní bratia, snažte sa obvyklou účasťou o to, aby ony osvedčené náuky 

neupadli do zabudnutia, naopak, aby sa v katolíckych spolkoch, na zjazdoch, v kázňach, v katolíckej tlači 

vždy na tom trvalo, aby boli rozumným spôsobom preberané a podľa aktuálnej potreby ich ľudu 

vštepované. Vynikajúcim spôsobom však, a opakujeme to bez váhania, sa chceme usilovať o to, aby sme 

všetkými dôkazmi, ktoré nám poskytuje Písmo sväté, ako aj ľudská prirodzenosť a záujmy verejné aj 

súkromné, ľudstvo napomínali, aby sa navzájom bratsky milovalo, súc verné božskému príkazu lásky. 

Bratská láska však sama nevystačí, aby vyrovnala rôznosť pomerov a tried. To je práve tak nemožné, akoby 

v organickom tele všetky údy mali mať tú istú úlohu a ten istý význam. Avšak predsa chceme dosiahnuť to, 

aby sa najvyšší skláňali k najnižším a s nimi nielen spravodlivo narábali, ako je potrebné, ale preukazovali 

im aj blahovôľu, prívetivosť a zhovievavosť; a títo na druhej strane sa majú tešiť z úspechu vyšších a v ich 

pomoc dôverovať práve tak, ako v rodine najmenší brat v pomoc a zastanie sa najväčšieho dôveruje.     

         

Zištnosť - koreň všetkého zla. Chvála chudoby v zmysle kázania na hore. 

Inak, ctihodní bratia, márna by bola nádej, že by tie zlá, na ktoré sme dosiaľ žalovali a ktoré majú hlbší koreň, 

než aby mohli byť vyplienené bez úsilia všetkých ľudí, že by sme dosiahli ciele svojich prianí: zavedenie 

stáleho a trvalého pokoja v ľudských pomeroch. A o tom aký je onen koreň, učí apoštol: „Žiadostivosť je 
koreň všetkého zla.“ (Tim. 1., 6., 10.) Ak pravdivo prihliadneme bližšie: z toho vyrastajú všetky zlá, ktorými 

chorľavie dnešná spoločnosť. Veru, keď sa prostredníctvom bezbožných škôl, v ktorých sa ako vosk utvára 

mäkké srdce najútlejšej mladosti, prostredníctvom zlej tlače, ktorá ducha neskúsených zástupov denne 

alebo občasne znetvoruje, a keď sa inými prostriedkami, ktorými sa riadi názor verejnosti, hovoríme, keď 

sa do myslí vlial základný a najzhubnejší blud, ako by človek nemal dúfať v budúce večné šťastie, ako by tu 

dole len užívaním bohatstva, dôstojnosťou a radosťou tohto života mohol byť obkolesený, potom sa 

nesmieme čudovať, že takéto ľudské bytosti, od prírody pre šťastie stvorené, tým istým úsilím, s akým sú 

unášané k dosiahnutiu oných statkov, sami od seba každú prekážku, ktorá ich zadržiava, odmietajú. A keďže 

tieto statky nie sú rovnakou mierou rozdelené a je povinnosťou spoločenskej autority, aby zabránila 

prekročeniu slobody jednotlivca a domáhania sa toho, čo patrí iným, povstáva z toho hnev proti verejnej 

moci, závisť úbohých voči šťastnejším. Odtiaľ pochádza boj medzi rôznymi triedami občianstva; jedni 

zápasia o to, aby za každú cenu zvíťazili a zmocnili sa toho, čo im chýba; druhí potom bojujú, aby zachovali 

a rozmnožili, čo majú.  Predvídajúc tieto pomery, náš Pán Ježiš Kristus vo velebnej kázni na hore jasne 

vysvetlil, čo je pravým šťastím človeka na zemi a tým takmer položil základy kresťanskej filozofie. Tieto 

pravidlá sa javili aj protivníkom viery byť nezrovnateľným pokladom múdrosti a najdokonalejšou teóriou 

náboženskej mravnosti; a vskutku jeden súhlas ide svetom, že pred Kristom, ktorý je Pravda sama, nič 

podobné v tomto odbore, nič tak závažné, dôstojné a vznešené a láskyplné, nikým učené nebolo. Celé 

tajomstvo tejto životnej múdrosti spočíva v tom, že takzvané dobrá pozemského života sú len zdanlivými 
dobrami a ich užívanie nemôže človeku dať pravé šťastie. V zmysle viery v Božiu autoritu, je tak vzdialené, 

aby bohatstvo, sláva a rozkoš mohli nám dať šťastie, že naopak kto chce skutočne byť šťastným, musí sa z 

lásky k Bohu oných dobier vzdať. „Blahoslavení chudobní ... blahoslavení ... keď teraz plačete ... blahoslavení 
budete, keď vás ľudia budú nenávidieť a vyvrhnú vás a meno vaše zavrhnú ako zlé ...“ (Luk. 6., 20-22.) To 

znamená, že bolesťami, strasťami, biedou tohto života (keď ich podľa povinnosti trpezlivo znášame), sami 

si otvárame bránu k pravým a nehynúcim pokladom, „ktoré Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1. Kor. 2., 

9.) Bohužiaľ mnohí zanedbávajú toto dôležité učenie viery a mnohí naň dokonca zabúdajú. Vám, ctihodní 
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bratia, prislúcha, aby ste toto učenie v ľuďoch opäť oživili, inak ľudská spoločnosť nikdy pokoj nedosiahne. 

Preto povzbudzujme všetkých, ktorí sú preťažení a zarmútení, aby neupierali svoj zrak na zem, ktorá je 

miestom vyhnanstva, ale ho pozdvihli k nebu, kam spejeme; lebo „nemáme tu trvalého prebývania, ale 

túžime po budúcom.“ (Hebr. 13., 13.) A uprostred súžení, ktorými Boh skúša ich vytrvalosť vo svojej službe, 

nech často uvažujú, aká odmena im z toho vyplýva, ak víťazne vydržia túto skúšku; lebo „Veď naše terajšie 
ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.“ (2. Kor 4, 17) Celou svojou mocou a 

všetkým pričinením je potrebné pôsobiť na to, aby medzi ľudom viera v nadprirodzené pravdy opäť 

rozkvitla a s ňou aj vážnosť, žiadosť a nádej po večných statkoch. To nech je prvou vašou úlohou, ctihodní 

bratia, a hlavnou snahou kléru a tiež všetkých oných Našich synov, ktorí zjednotení v združeniach, snažia 

sa rozšíriť slávu Božiu a pravé dobro spoločnosti. Rovnakou mierou, akou v ľudstve porastie zmysel pre 

túto vieru, bude miznúť horúčkovitá snaha s akou hľadajú márne statky sveta a krok za krokom budú 

miznúť vzbury a sociálne zápasy.           

 

Vnútorný život Cirkvi a jeho ovocie. - Zásluhy Pia X. 

Ak teraz ponecháme občiansku spoločnosť stranou a obrátime svoje myšlienky k Cirkvi je, bez akejkoľvek 

pochybnosti isté, aby sme myseľ svoju, toľkou pohromou týchto čias zarmútenou, aspoň čiastočne vyjasnili. 

Okrem dôkazov samozrejmých, Božské cnosti a nepochybnosti, ktorým sa Cirkev teší, poskytujú nám 

nemalú útechu tie úžasné plody, ktoré nám zanechal Náš predchodca v pontifikáte a v prácach tak bohatých, 

okrášliac Svätú Stolicu vzorom svätého života. Jeho pôsobením vidíme vskutku u všetkých duchovných 

roznieteného náboženského ducha, oživenú zbožnosť kresťanského ľudu, oživené katolíckej spolky, 

povzbudenú činnosť a disciplínu, katolícku hierarchiu tu zriadenú, inde rozšírenú, o výchovu mladého kléru 

je postarané podľa prísnych cirkevných predpisov, podľa potrebnej miery a požiadaviek doby. Vidíme, že z 

učenia svätým vedám boli vymetené všetky nebezpečenstvá odvážnych novôt, hudba cirkevná obnovená, 

takže dôstojne slúžia velebnosti posvätných úkonov; vidíme, že novými misiami hlásateľov Evanjelia 

kresťanstvo sa ďaleko rozšírilo.  To sú popravde veľké zásluhy Nášho predchodcu voči Cirkvi, zásluhy, na 

ktoré si potomstvo zachová vďačnú pamiatku. Keďže ale rola hospodára je v každom čase vystavená, z 

dopustenia Božieho, zlým úkladom človeka-nepriateľa, nesmie sa prestať na nej pracovať, aby rastúci kúkoľ 

nezadusil siatiny. Aj na Seba vzťahujúc, čo Boh povedal prorokovi: „Pozri, postavil som ťa dnes nad národy 
a nad kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby si budoval a sadil“ (Jer. 1. 10) vždy, pokiaľ 

je to na Nás, najviac o to sa budeme starať, aby sme každé zlo odstránili a dobro podporovali, kým sa 

Pastierovi pastierov nezapáči žiadať odpočet z Nášho hospodárenia.   A obrátiac sa k vám, ctihodní bratia, 

týmto prvým okružným listom, pokladáme za dobré, vyznačiť niekoľko hlavných bodov, ktorým chceme 

venovať osobitnú starostlivosť; a ak sa budete snažiť, aby ste naše pôsobenie svojou horlivosťou podopreli, 

tým skôr sa objaví žiadané ovocie.  

 

Napomenutie k jednote vo zväzku Cirkvi 

Keďže všade v ľudskej spoločnosti, nech sa utvorila z akýchkoľvek pohnútok, prvým súčiniteľom každej 

spoločnej činnosti je jednota a jednotnosť duchov, musíme mať predovšetkým na mysli to, aby sme 

odstránili rozpory a nesvornosť medzi katolíkmi a aby sme zabránili tomu, aby nepovstávali nové, tak aby 

katolíci boli jedno v myslení i konaní. Nepriatelia Boží a Cirkvi dobre vedia, že naša nesvornosť medzi sebou 
je pre nich víťazstvom; preto veľmi často siahajú po tomto systéme, že medzi katolíkmi, keď ich vidia najviac 

zjednotených, zasievajú semeno rozkolu a s najväčším úsilím sa snažia prelomiť ich zrazený šík. Ach, kiežby 

neboli mali tak často vytúžený úspech k najväčšej škode náboženstva! Akonáhle teda zákonitá autorita vydá 

určitý rozkaz, nech nie je nikomu dovolené, aby ho prestupoval, len preto, že sa mu nepáči, ale každý nech 

podrobí svoj vlastný názor autorite toho, ktorému je podriadený a poslúcha ho z povinnosti svojho 
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svedomia. Takisto nikto nepovolaný nech sa nestáva učiteľom v Cirkvi, ani uverejňovaním kníh alebo novín, 

ani verejným rečnením. Každý vie, komu bol od Boha zverený učiteľský úrad Cirkvi; jemu nech je teda 

ponechané, až prehovorí, kedy a ako to uzná za dobré. Povinnosťou ostatných je, aby jemu, keď prehovoril, 

oddanú poslušnosť preukázali a pred jeho slovom sa sklonili.  

Čo sa potom týka oných vecí, o ktorých (ak Svätá Stolica ešte vlastný úsudok nevyniesla), keď sa netýkajú 

viery a morálky, možno diskutovať pre a proti, iste je slobodné predniesť a obhajovať svoj vlastný úsudok. 

V takých rozpravách je však potrebné zdržovať sa od nemiernych slov, z ktorých by mohlo vzísť ťažké 

porušenie lásky k blížnemu. Každý slobodne nech zastáva svoj názor, ale nech to robí zdržanlivo a nemyslí 

si, že smie vieru iných podozrievať, alebo ich usvedčovať z nedostatku morálky len preto, že majú iný 

názor. Tiež chceme, aby sa naši zdržiavali od oných označení, ktoré sa nedávno začali zavádzať, aby sa 

katolíci rozlíšili od katolíkov. Majú sa ich vystríhať nielen ako profánnych novôt slov, ktoré ani pravde, ani 

spravodlivosti nezodpovedajú, ale aj preto, že z toho medzi katolíkmi povstávajú ťažké nepokoje a veľké 

zmätky. Sila a podstata katolíckej viery je taká, že nesmie sa k nej nič pridať a nič ubrať: Haec est fides 
Catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. (Symb. Ath.); buď ju 

vyznávame celú, alebo ju vôbec nevyznávame. Nie je teda nijako potrebné, aby sme k vyznaniu katolíckej 

viery niečo pridávali; pre každého postačí keď povie: Kresťan je moje meno, katolík moje priezvisko; len o 

to sa snažme, aby sme skutočne tým boli, čím sa voláme.   

 

Obnovené odsúdenie modernizmu. 

Ostatne Cirkev žiada od našich, ktorí sa na prospech všetkých venujú katolíckej veci, niečo úplne iné, než 

aby sa príliš dlho zaoberali otázkami, z ktorých žiadny úžitok nevyplýva; skôr žiada, aby zo všetkých síl na 

tom pracovali, aby sa viera zachovala neporušená a nedotknutá dychom bludu, sledujúc predovšetkým 

šľapaje toho, ktorého ustanovil Kristus za strážcu a tlmočníka pravdy. Dnes sú ešte takí, a nie je ich málo, 

ktorí ako hovorí apoštol, „neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im 
šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2. Tim 4, 4) V pravde nadutí a prebujnelí 

veľkou predstavou o ľudskom rozume (ktorý skutočne, Bohu budiž za to poďakované, neuveriteľne 

pokročil v štúdiu prírody), zašli niektorí, spoliehajúc sa na vlastný úsudok a pohŕdajúc cirkevnou autoritou, 

tak ďaleko, že neváhali svojím rozumom chcieť preniknúť dokonca hĺbku Božských tajomstiev a všetky 

zjavené pravdy prispôsobiť vkusu našej doby. Z toho povstali ohavné bludy modernizmu, ktoré Náš 

predchodca spravodlivo nazval „súborom všetkých bludov“ a slávnostne odsúdil. Toto odsúdenie, ctihodní 

bratia, obnovujeme tu v celom rozsahu, a keďže táto nákaza nie je ešte celkom vyhubená, ale tu a tam sa 

ešte potajomky plíži, napomíname vás, aby ste sa každý tohoto nebezpečenstva úzkostlivo chránili, pretože 

mohlo by sa týmto morom ľahko opakovať, o čom hovoril Jób: Ignis est siahajúcou ad Perdition devorans, 
et omnia eradicans genimina.“ (Job 41., 12.) Nielen že si prajeme, aby sa katolíci chránili bludov 

modernistov, ale aj ich smeru a tak zvaného modernistického ducha, ktorý pôsobí, že ten, kto je ním 

zasiahnutý, ihneď sa s odporom od všetkého starého odvracia a stáva sa dychtivým hľadačom novôt v 

každej jednotlivej veci, v spôsobe rozprávania o Božích veciach, vo vykonávaní bohoslužieb, v katolíckych 

zariadeniach, ba aj v konaní súkromnej pobožnosti. Chceme teda, aby ďalej platil starý známy zákon: Nihil 
innovetur, nisi quod traditum est. Tento zákon musí byť neporušiteľne zachovávaný vo veciach viery a musí 

byť tiež zásadou v tých veciach, ktoré podliehajú zmene, aj keď pri tom všeobecne platí pravidlo: Non nova, 
sed Noviter (Nie nové veci, ale novým spôsobom.)     
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Odporúčania pre spolkový katolícky život. 

Keďže ale, ctihodní bratia, ľudia sa k otvorenému vyznaniu viery a primeranému životu dávajú podnecovať 

bratským napomínaním a vzájomným príkladom viac než čímkoľvek iným, s radosťou vítame, keď 

povstávajú, nové katolícke spolky. A neprajeme si iba, aby prekvitali, ale aby mohutneli pod našou ochranou 

a s Našou podporou; istotne zosilnia, ak budú verne dbať na predpisy, ktoré Svätá Stolica vydala alebo 

vydá.  Všetci potom, ktorí sú členmi takých spolkov, nech obetujú svoje sily pre Boha a Cirkev, vždy 

pamätajte na Božiu múdrosť: Vir obediens loquetur victoriae. (Prov. XXI., 28.); pretože ak nebudú poslúchať 

Boha, a podrobujúc sa hlave Cirkvi, márne budú očakávať pomoc z nebies a takisto márna bude ich práca.  

 

Výchova kléru a podmienky požehnaného pôsobenia kňazstva. 

Aby však toto všetko bolo vykonané s takým úspechom, aký si sľubujeme, je ako dobre viete, ctihodní bratia, 

potrebná obozretná a horlivá práca tých, ktorých Kristus poslal ako robotníkov pre svoju žatvu, kňazstva. 

Pochopíte teda, že vašou najhlavnejšou starostlivosťou bude to, aby ste sa venovali vždy väčšiemu 

posväteniu kléru, aby ste ho najlepšou výchovou vzdelali, ako sa na tak dôstojný úrad patrí. Hoci vaša 

usilovnosť nepotrebuje žiadne povzbudenie, predsa vás napomíname a zaprisahávame, aby ste túto 

povinnosť konali s najväčšou obetavosťou. Ide tu o niečo, čo pre blaho Cirkvi má najväčší význam; keďže 

však naši predchodcovia blaženej pamäti Lev XIII. a Pius X. o tom už hovorili, nie je potrebné pridávať iné 

rady. Živo si len želáme, aby ony dokumenty tak múdrych pápežov, obzvlášť Exhortatio ad Clerum Pia X. 

vašim pričinením nikdy do zabudnutia neupadli, ale aby boli vždy čo najprísnejšie dodržiavané. O jednej 

veci však nesmieme mlčať, a tou je: napomenúť kňazov celého sveta, Našich najdrahších synov, že je 

absolútne nevyhnutné pre ich osobný prospech ako aj pre účinnosť ich úradu, aby sa čo najužšie a 

najposlušnejšie spájali okolo svojich biskupov. Bohužiaľ všetci sluhovia svätyne nezostali, ako sme s 

bolesťou naznačili, bez ducha nepoddajnosti a odbojnosti, ktorý teraz vládne vo svete. Nezriedka 

nachádzame pastierov Cirkvi, ktorým sa dostáva bolestí a útokov od tých, od ktorých by mali očakávať 

útechu a pomoc. Nuž, ak sa niekto tak žalostne previní proti svojej povinnosti, nech si aj pomyslí a dobre 

uváži, že autorita biskupov pochádza od Boha, že Duch Svätý ich ustanovil, aby riadili Cirkev Božiu. (Skutky 

Apod. 20., 28) Nech zvážia, že Bohu sa protiví, kto sa protiví zákonitej autorite, a že zvláštne pokarhanie si 

zasluhuje správanie tých, ktorí odopierajú poslušnosť biskupom, ktorých Boh posvätil pečaťou svojej moci. 

Cum caritas, napísal svätý mučeník Ignatius, non sinat me tacere de vobis, propterea anteverti vos 
admonere, ut unanimi sitis in sententia Dei. Etenim Jesus Christus, inseparabilis nostra vita, sententia Patris 
est, ut et episcopi, per tractus terrae cinstituti, in sentetia Patris sint. Unde decet vos in episcopi sententiae 
concurrere. (In Epist. Ad Ephes.) Slovo tohto vynikajúceho mučeníka bolo po všetky storočia slovom 

všetkých otcov a cirkevných teológov.  K tomu ešte pristupuje, že príliš ťažko, aj pre pohromy týchto dôb, 

leží na biskupoch ich úrad a ešte ťažšie starosti o spásu stáda im zvereného; „lebo oni bdejú nad vašimi 
dušami a budú sa za ne zodpovedať.“ (Hebr. 13., 17.) Nemal by sa potom nazývať krutým ten, kto vlastnou 

nepoddajnosťou bremeno a starosť biskupov rozmnožuje? „A toto vám neprináša úžitok.“ (Hebr. 13., 17.) 

povedal by im Apoštol, a to preto, že „Ecclesia est plebs sacerdoti adunata et Pastori suo Rex adhaerens" 

(Cirkev je ľud spojený s kňazom svojím a stádo k pastierovi svojmu sa túliace) (Sv. Cypr. Ep. 66), z čoho 

vyplýva, že nie je s Cirkvou, kto nie je s biskupom.     

    

Nedostatočne vyriešené rímske otázky. 

A teraz, ctihodní bratia, na konci tohto listu, vracia sa srdce Naše z vlastného popudu tam, odkiaľ sme vyšli. 

Je to slovo pokoja, ktoré sa vracia na Naše pery. Preto s vrúcnym a dôrazným prianím znova privolávame, k 

blahu spoločnosti aj Cirkvi, koniec súčasnej nešťastnej vojny. Ku blahu spoločnosti, aby s dosiahnutým 
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mierom popravde sa rozvíjala vo všetkých odvetviach pokroku, ku blahu Cirkvi Ježiša Krista, aby bez 

prekážok v najvzdialenejších končinách sveta ľuďom útechu a spásu ďalej mohla prinášať.  Nech je Bohu 

žalované, že Cirkev sa už dlhšiu dobu neteší slobode, akú by potrebovala; a od tej doby, čo jej hlava, pápež, 

prestal sa tešiť ochrane, ktorú nariadením Božej Prozreteľnosti počas vekov dostal na bránenie svojej 

slobody. Nedostatok takej bezpečnosti vyvolal, ako je nevyhnutné, nemalé znepokojenie medzi katolíkmi; 

popravde všetci, ktorí sa nazývajú dietkami Rímskeho Pápeža, nech sú blízki alebo vzdialení, majú právo na 

istotu, že ich spoločný Otec vo vykonávaní svojho apoštolského úradu zostane skutočne slobodným voči 

ľudskej moci. Ku Svojmu želaniu skorého mieru medzi národmi pripájame aj žiadosť, aby prestal terajší 

abnormálny stav, v ktorom sa nachádza hlava Cirkvi a ktorý mnohým smerom pokoju medzi národmi 

značne škodí. Obnovujeme proti takémuto stavu protesty, ktoré Naši predchodcovia (vedení nie záujmami 

ľudskými, ale svätou povinnosťou) častejšie ako raz vzniesli a obnovujeme ich z tých istých dôvodov, totiž 

na ochranu práv a dôstojnosti Apoštolskej Stolice.   

 

Modlitba za mier a požehnanie pastiera národov. 

Pretože srdcia kniežat a tých, ktorým prináleží urobiť koniec spomenutým hrôzam a škodám, ležia v rukách 

Božích, nezostáva, ctihodní bratia, ako pozdvihnúť prosebný hlas k Pánovi a menom všetkého ľudstva 

zvolať: Daruj, ó, Hospodine, mier za dní našich! Nech ten, ktorý hovoril o sebe: Ego Dominus ... faciens Pacem 

(ja, Hospodin ..., ktorý činí mier), čo najskôr uhladil rozbúrené vlny, ktorými spoločnosť ľudská a 

náboženská je zmietaná. Nech nám príhovorom svojim prispeje blahoslavená Panna, ona, ktorá porodila 

Knieža mieru, a nech Našu úbohú osobu, Náš veľpastierský úrad, Cirkev a s ňou duše všetkých ľudí 

vykúpených Božskú krvou jej Syna, zoberie pod svoju materskú ochranu.   Zárukou Božích darov a 

znamením blahovôle Našej udeľujeme vám z celého srdca, ctihodní bratia, vášmu kňazstvu a vášmu ľudu 

apoštolské požehnanie.  

 

Dané v Ríme u sv. Petra dňa 1. novembra 1914 na slávnosť Všetkých svätých v prvom roku Nášho 
pontifikátu.   BENEDIKT PP XV. 

 

Zdroj: http://vendeecz.blogspot.com/2014/10/ad-beatissimi-apostolorum.html 
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