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Vážení priatelia,

aj keď mám dlhoročné vydavateľské skúsenosti z iných oblastí, prostredníctvom spoločnosti AXIS MEDIA vstupujem po
prvýkrát do prostredia medailérskej tvorby.
Dôvodov pre toto rozhodnutie bolo niekoľko.
Téma, ktorá presahuje hranice nielen Slovenska, ale aj Európy.
Originálne spracovanie akademickej sochárky pani Ľudmily
Cvengrošovej, úžasnej a milej umelkyne. Krásny text pána
biskupa Viliama Judáka.
Edícia „Pápeži v dejinách“ je v takomto rozsahu svetový unikát. Dôkaz, že máme potenciál ponúknuť dielo, ktoré svojím
poslaním stiera hranice. Doslovne aj obrazne. Nádherné spracovanie drahých kovov a do najmenších detailov vypracované
miniatúry určite zaujmú nielen zberateľov, ale každého, komu
je táto téma blízka. Aj keď ide o limitovanú edíciu, som presvedčený, že sa dostane ku všetkým, ktorí si chcú pripomenúť
dôležitú súčasť historickej kontinuity a kresťanskej civilizácie.
Som rád, že som sa mohol stať súčasťou tohto ojedinelého
projektu a verím, že či už medaily, alebo táto krásna kniha
budú dobrou správou o nás vo svete a o svete v nás.
Ján KOVÁČIK
AXIS MEDIA
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Osobnosti vyrástli pod rukami umelkyne

Vždy vieme len jedno, že umelec alebo umelkyňa, ktorí si postavia pred seba nejaké predsavzatie, vlastne otvárajú pred sebou nádherný svet ľudskej invencie a tvorivosti. Akademická
sochárka a medailérka Ľudmila Cvengrošová sa v posledných
rokoch venovala nádherným skupinovým projektom, z nich
je naozaj vzácny cyklus vládcov a panovníčok z rodu Habsburgovcov, ktorých korunovali v Dóme svätého Martina v Bratislave v časoch, keď naše hlavné mesto bolo niekoľko desaťročí
aj hlavným mestom Uhorského kráľovstva. Príkladom ďalšej
takejto nádhernej a invenčnej výzvy je súbor kolorovaných
reliéfov s motívmi žien, ktoré sa nejakým významným skutkom zapísali do histórie, či sa už prejavili ako vládkyne, teda
panovníčky na trónoch, alebo ako svätice, ktoré skutkami
a príkladným životom zaujali ostatných ľudí; boli to však aj
ženy, ktoré preukázali odvahu a neskrotnú túžbu presadiť sa.
Napokon je tu posledná výzva, ktorej volaniu podľahla naša
skvelá výtvarníčka - je to cyklus Pápeži v dejinách. Pre mňa
ako predsedu vlády Slovenskej republiky je však veľkou poctou, že práve akad. sochárka Ľudmila Cvengrošová dostala
v jubilejnom roku 2000 príležitosť spodobiť tvár slovanského
pápeža Jána Pavla II. Túto veľkú poctu zvládla naša jedinečná
slovenská umelkyňa tak, ako ju poznáme: s úžasnou akríbiou
a poctivosťou. Preto ma ani neprekvapuje, že najnovší Cvengrošovej projekt Pápeži v dejinách na miniatúrnom priestore
siedmich medailí zobrazuje 134 portrétov rímskych pontifikov, od pápeža Petra až po súčasného pápeža Františka.

Som poctený, že môžem do tejto knihy prispieť niekoľkými
riadkami a vyjadriť svoju hlbokú úctu našej vzácnej slovenskej umelkyni Ľudmile Cvengrošovej. My Slováci sme už raz
takí, že si obvykle všímame umelcov až vtedy, keď sú už na
konci tvorivých síl, alebo ak už nie sú medzi nami. Teším sa,
že si prácu akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej všimol už
prezident Slovenskej republiky Doc. JUDr. Ivan Gašparovič,
ktorý jej roku 2007 udelil Rad Ľudovíta Štúra. Práve Štúr bol
príkladom osobnej oddanosti a nezištnej lásky k slovenskému
národu, a preto sa teším, že aj táto útla žena s veľkým tvorivým srdcom dostala ocenenie od Slovákov ešte za života. Tak
to má byť!
Robert FICO
predseda vlády SR
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PAPEŽI V DĚJINÁCH (MEDAILE)

Dějiny papežství, můžeme také říci dějiny papežů, jsou ojedinělým fenoménem ve světové historii. V prvním okamžiku věřící katolík myslí na nástupce apoštola sv. Petra, kterému Kristus svěřuje své malé společenství s pověřením,
aby posiloval víru svých bratří. Bezesporu, že tento rys
v dějinách papežství byl zachován, ale my můžeme a musíme pozorovat, jak se toto dílo rozrůstalo v historii a jakým
způsobem tento úřad nástupce sv. Petra dostával podobu,
jakým způsobem se vtělil do jednotlivých historických etap.
Vezmeme-li první nástupce apoštola Petra, tak se setkáváme
s otroky, propuštěnci, lidmi, kteří vykonávají své poslání bez
jakéhokoliv úřadu, symbolů a insignií. Přesto již ve druhém
a třetím století, v době pronásledování církve, která se šíří
všemi směry ve středomoří, překonává i onu hranici mezi
národní židovskou tradicí a multietnickým prostředím. Toto
papežství třetího století je papežství již významné organizace, která nejenom zabezpečuje hlásání evangelia, ale také
slaví bohoslužby v domech, či na hřbitovech v katakombách.
Zajišťuje i sociální a ekonomický život svých komunit, především je to pomoc chudým i vykupování z otroctví.
Milánským ediktem se římští biskupové stávají výraznou institucí, kdy vystupují na církevních shromážděních.
V době procesu od náboženské svobody ke státní církvi
v době císařů Justiniána a Theodosia jsme svědky, že velká
část římského obyvatelstva z pragmatických a kariérních
důvodů přestupuje ke křesťanství. Z čehož jsou zneklidněni
významní církevní učitelé ale i generace věřících, kteří pro
svoji víru trpěli často od těch, kteří pak přicházejí, aby zaplnili velké císařské baziliky. Záchrana města Říma na základě intervence sv. Lva Velikého u Attily, když hrozilo, že
Hunové toto město Západořímské říše dobudou, proměnila
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římského biskupa, nástupce apoštola Petra, na otce města,
papeže. Skutečnost, že císařové sídlí na Východě v Konstantinopoli a západní v Ravenně, vytvoří podklad pro stále rostoucí autoritu římských biskupů. Po zániku Západořímské
říše se církev ujímá správy tohoto území v tom smyslu, že
zajišťuje sociální chod, školství, částečně i zdravotnictví, ale
i administrativu. V tomto smyslu se římský papež dostává
do výrazné pozice proti patriarchálním stolcům na Východě
a především jeho postavení jako jediné autority je ve velkém
kontrastu proti cařihradskému patriarchovi, který je v roli
„hradních kaplanů“. Korunovace Karla Velikého na římského císaře znamená plnou rehabilitaci barbarských národů
Keltů, Germánů a Slovanů v evropském prostoru. Musíme
uznat, že mnozí v následujících staletích přestávají vidět
roli papeže jako nástupce apoštola Petra, a jeho úlohy, aby
v církvi upevňoval její víru. Proměňuje se také šat, symboly a insignie papeže, vyjíždí na bohoslužbu na bílém koni,
tak, jak vyjížděli císařové. Na jeho oděvu se objevují symboly a insignie císařské moci. Vyvrcholením tohoto procesu
je ona tiára, tedy pokrývka s třemi korunami. Svatý Bernard píše svému bývalému novici papeži Evženu III.: „Spíše
v tobě vidím císaře, než vikáře Kristova.“ Nelze však upřít, že
tato papežská autorita sehrála důležitou roli v duchovním životě samotné církve. Především byla onou hlubokou oporou
inkulturace evangelia, pomáhala vytvořit geniální symbiózu mezi Biblí a antickou kulturou a vzdělaností s respektováním kultur zmíněných barbarských národů. Toto postavení papežství přechází od středověku, renesanci a baroka
do moderní doby. Víme, že renesanční papežství upadlo do
teritoriálních italských mocenských sporů. Právem mu můžeme vytýkat mnohé, ale zůstává jedna skutečnost, za kterou jsme mu vděčni, a to především za vybudování Říma.

Říma Michelangelova, Berniniho, Rafaelova... Tedy i tento
kulturní podíl nelze přehlédnout. Také pak ale pochopíme
kritiku a odpor ze strany zaalpských národů a jejich volání
po jednoduchosti, prostotě a navrácení prvořadé úlohy duchovního vedení. Papežství obrozené Tridentským koncilem
hledá novou cestu jako jednotící prvek v zápase o integritu hranic křesťanské Evropy. Musí také hledat, a ne snadno
a vždy rozumně, cestu koexistence v dobách vzniku západního schizmatu a i po něm. Devatenácté století je dobou účtování s papežstvím, především s jeho symbolikou autority
a moci. Zajetí papeže císařem Napoleonem I. vyvolává představu úplného zániku papežství, a mnozí tehdy říkají, že tato
instituce smrtí papeže skončí. Ano, neskončilo papežství, ale
muselo projít očistnou cestou, včetně ztráty papežského státu a jsme svědky toho, jak se především postavou Lva XIII.
vrací papežství znovu a jako duchovní autorita nachází své
místo v celosvětovém společenství.

Myslím, že chvíle přemítání nad těmito medailemi dovolí bystrému pozorovateli přemýšlet o dějinách náboženství, kultury, politických a společenských zvratech, ale také
i o hodnotách, na kterých stojí náš kontinent a svět. To jsou
kořeny, které přináší Boží zjevení, mezi řekami Eufratem
a Tigridem, na Sinaji, či v Palestině s centrem, kterým je
Jeruzalém. Hovoříme-li o papežství, tak víme, že pahorky
Jeruzaléma, tak jako Athény a Řím, vytvářejí základ, z kterého vyrůstá Západní civilizace, která je matkou přírodovědeckého a technického rozvoje, který je motorem současné
globalizace. Žehnající ruce těchto nástupců apoštola Petra
nám připomínají slova toho, který ho do úřadu povolal. Slova Ježíše Krista, který povolal Petra: „Co chceš, aby jiní činili
tobě, to čiň ty jim“. Myslím, že toto je devíza, pomocí které
můžeme řešit problémy současného globalizovaného světa.
Dominik kardinál DUKA

Dvacáté století zastihuje papeže jako obhájce míru v době
první světové války, konkrétně v případě sv. Pia X. a Benedikta XV., kdy pochopitelně staví tomuto papeži mírotvorci
pomník v Istanbulu. Jsme však svědky toho, že papežství
vede zápas proti totalitním ideologiím dvacátého století,
fašismu, nacismu a komunismu, jak v případě Pia XII., tak
Pavla VI. A také Jana Pavla II., který se zaslouží o pád říše
zla, jak nazýval sovětský tábor Ronald Reagan. Autorita současného papeže Františka i jeho obliba nás přivádí do jednadvacátého století, kde i v případě papežství se potvrzuje,
že svět není totožný s Evropou, a že také evropské křesťanství uvolnilo místo ostatním kontinentům. To se výrazně
projevuje i v symbolech a insigniích papeže Františka.
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ĽUDMILA CVENGROŠOVÁ

Dielo Ľudmily Cvengrošovej reaguje na veľa tém. Podstatná
časť jej tvorby však je zasvätená histórii, ktorá sochárku očarila už v mladom veku a ktorá sa stala jej skutočnou láskou
a inšpiráciou na celý život. Práce s historickou tematikou
z umeleckého i spoločenského hľadiska tvoria nepochybne
najvýznamnejšiu časť jej diela. Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová sa narodila a vyrástla v Radošine, uprostred
historickej krajiny budúcich objavov významných veľkomoravských pamiatok v susednej Nitrianskej Blatnici či v Bojnej.
Jej prirodzený záujem o vzrušujúce poznávanie dávneho života už začiatkom sedemdesiatych rokov podnietili kontakty s archeológiou. Výsledky tejto vedy inšpirovali umelkyňu
k vytvoreniu nespočetných plastík, reliéfov a medailí, čerpajúcich námety či inšpiráciu z významných objavov či z historicky známych i v temne dávnoveku sa strácajúcich období
Slovenska.
Pri sprostredkovaní bohatstva a významu histórie má nezastupiteľnú úlohu výtvarné umenie. Buduje symbolické monumenty, ikony dlhého reťazca minulosti historickej krajiny.
V tomto smere má dielo Ľudmily Cvengrošovej na Slovensku
unikátne postavenie. Jej skvelý, snáď Bohom zoslaný výtvarný
talent šťastne dopĺňa stotožnením sa s témou, pracovitosťou
a hlbokými znalosťami historických reálií, bez ktorých je veľmi ťažké zvládnuť charakterové i zovňajškové črty stvárňovanej osobnosti či postavy. Jej diela nám symbolizujú vzhľad
anonymných hrdinov i konkrétnych historických osobností,
ktorých podoba sa do dnešných čias nedochovala. Stávajú
sa súčasťou pamäti národa. Stačí pripomenúť súsošie Solúnskych bratov spod Nitrianskeho hradu, ktoré sa stalo trvalou
vizuálnou podobou našich vierozvestcov.
Cvengrošovej umelecký, a možno povedať že aj historicko-spoločenský záujem sa zďaleka neviaže len na Slovensko.
Svoj úžasný tvorivý potenciál smeruje aj na postavy a osobnosti európskych dejín, ktoré spája do široko koncipovaných
tematických cyklov plastík, reliéfov či medailí. Príkladom je
súbor devätnástich sôch uhorských panovníkov a ich manželiek, ktorí boli po dobu takmer troch storočí korunovaní
v Dóme sv. Martina v Bratislave.
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Pozoruhodnou výtvarnou i historickou výpoveďou je rozsiahly súbor kolorovaných reliéfov s motívmi významných
žien svetových dejín pod názvom City a vášne. Diela sú obdivuhodné rovnako bravúrnym zvládnutím kompozície postáv, symbolov a textov, ale aj hlbokou autorkinou znalosťou
dobových faktov a výtvarných predlôh. Kritériom pre zaradenie do cyklu je historický význam i dramatickosť príbehu
jednotlivých hrdiniek. Na reliéfoch v umne koncentrovanej
podobe pred očami diváka defilujú slávne panovníčky, milenky, hrdinky, špiónky i svätice staroveku, stredoveku i nedávnej
doby. Časť tohto neustále sa rozširujúceho cyklu z rokov 2008
‒ 2013 je inštalovaný ako stála expozícia v umeleckej kaviarni
Caffé Brigitt v Trenčianskych Tepliciach.
Príkladom mimoriadnej akríbie, zanietenej tvorivosti a prekvapujúcej schopnosti realistickej skratky je autorkin najnovší
projekt Pápeži v dejinách. Ľudmila Cvengrošová na miniatúrnom, bravúrne výtvarne zvládnutom priestore averzu a reverzu siedmich medailí zobrazila neuveriteľných 134 portrétov
rímskych pontifikov, počínajúc svätým Petrom a končiac súčasným pápežom Františkom. Cyklus pápežských medailí sa
po výtvarnej stránke nepochybne radí medzi najlepšie práce
autorky. Verím, že sa toto dielo svojím ambicióznym záberom
i skvelou obsahovou hodnotou stane trvalým prínosom slovenskej i európskej medailérskej tvorby.
PhDr. Karol PIETA, DrSc.
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Pápeži – všeobecný úvod
V dielach historikov sa stretávame s menami asi 300 mužov,
ktorí spravovali Cirkev, skutočne alebo domnele, ako najvyššie duchovné autority a ktorých nazývame familiárne titulom
pápež. Toto označenie (z gréc. παπα ‒ otec, otecko) bolo udelené v 3. a 4. storočí niektorým biskupom cirkevných spoločenstiev na znak úcty. Prvý raz tento titul v súvislosti s Rímom
použil pápež Libérius (352 ‒ 366), po ňom Siricius (384 ‒ 399)
a od 5. storočia je vyhradený jedine pre biskupa Ríma.
Celkový počet pápežov do dnešných čias je podľa úradného
zoznamu 266. Na scéne Cirkvi sa totiž objavili aj tí, ktorí si
neprávom robili nárok na najvyššiu službu Kristovej Cirkvi
– protipápeži: počnúc Hipolytom (217 ‒ 235) až po Félixa V.
(1439 ‒ 1449), ktorý bol posledným protipápežom. Protipápežov bolo okolo 38.
Doteraz sa v Katolíckej cirkvi uctieva 80 pápežov ako svätých
a 8 ako blahoslavených.
Pápeži zotrvali na Petrovom stolci priemerne sedem rokov
a tri mesiace. Mnohí pápeži sa však nedožili ani tohto priemeru. Desať pápežov dokonca ani jeden mesiac. Napríklad po
pápežovi Zachariášovi (741 ‒ 752) nasledoval rímsky presbyter Štefan, ktorý už po troch dňoch bez biskupskej vysviacky
zomrel, a preto sa vôbec neobjavuje v katalógu pápežov. Je to
najkratší pontifikát v histórii pápežov. Za ním je Bonifác VI.
(896), ktorý úrad zastával 10 dní, pápež Urban VII. (1590) len
12 dní a napokon prišli traja pápeži, každý po 20 dní, konkrétne Teodor II. (897), Celestín IV. (1241) a Marcel II. (1555).
Pontifikát Damasa II. (1048), biskupa z Brixenu, trval 22 dní.
Pius III. (1503) a Lev XI. (1605) nosili tiaru 26 dní. Hadrián V.
(1276) bol pápežom 28 dní, Štefan II. (752) necelý mesiac, Ján
Pavol I. (1978) 33 dní, Valentín (827) 40 dní, sv. Anter (235 ‒
236) 43 dní atď.
Iba 22 pápežov malo pontifikát dlhší ako 15 rokov. Len traja
sa na Stolci sv. Petra dožili 25. výročia. Pius IX. (1846 ‒ 1878)
mal dlhý pontifikát ‒ 31 rokov a 8 mesiacov, Lev XIII. (1878
‒ 1903) 25 rokov a 3 mesiace, Ján Pavol II. (1978 ‒ 2005) 26
rokov a bezmála 6 mesiacov.
Veľmi vážnym svedkom postupnosti rímskych biskupov je sv.
Irenej (+ 202), biskup z Lyonu. Zachoval nám prvý písomný
zoznam Petrových nástupcov v diele Adversus omnes haereses, ktorý zostavil okolo roku 180. Píše sa v ňom: „Blahoslavení apoštoli ‒ zakladatelia preniesli biskupský úrad na Lína.
O tomto Línovi sa zmieňuje Pavol v Liste Timotejovi (2 Tim
4,21). Po ňom nasleduje Anaklét. Ako tretí po apoštoloch obdržal biskupský úrad Klement, ktorý blahoslavených apoštolov sám ešte poznal a stretával sa s nimi... Po tomto Klementovi nasledoval Evaristus a po Evaristovi Alexander a potom
bol ako šiesty po apoštoloch dosadený Sixtus a po ňom Telesfor, ktorý tiež vydal slávne svedectvo. Potom Hyginus, potom
Pius, po ňom Anicet. Potom čo po Anicetovi nasledoval Soter,
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teraz zastáva biskupský úrad na dvanástom mieste po apoštoloch Eleutherus.“
Otec cirkevných dejín Euzébius z Cézarey (+339) v 10-zväzkových cirkevných dejinách uvádza počiatkom 4. storočia
28 pápežov spolu s rokom ich pontifikátu. U neho sa prvýkrát stretávame so správou, že Peter bol 25 rokov biskupom
v Ríme (42 ‒ 67). V tejto snahe pokračoval Catalogus Liberianus z roku 354. V ňom už nachádzame okrem rokov aj
deň a mesiac počiatku či ukončenia pontifikátu. Historickosť
týchto dát však nie celkom obstojí. To ale neznamená, že možno spochybniť apoštolskú postupnosť (následnosť) rímskych
biskupov.
Rím Petrovou prítomnosťou nadobúda zvláštne postavenie
medzi všetkými cirkevnými obcami. Apoštol Peter bol syn
rybára Jonáša z Betsaidy Galilejskej. Jeho pôvodné meno bolo
Šimon, býval v Kafarnaume. Ježiš Kristus ho povolal spolu
s jeho bratom Andrejom. V evanjeliovej správe o ustanovení
Dvanástich dostal od Ježiša nové meno – Peter (z gr. πέτρος,
πετρα ‒ petros, petra – skala, ekvivalent aram. kefas). Patril do
skupiny jeho najbližších. Vyznal v mene Dvanástich, že Ježiš
je Mesiáš, Syn Boží (porov. Mt 16, 16n). Po zmŕtvychvstaní
sa Kristus zjavil Petrovi, pričom mu odovzdal pastiersku moc
nad Cirkvou (porov. Jn 21, 15-17). Na Turíce – po Zoslaní Ducha Svätého ‒ predniesol misijnú reč Židom, pričom stojí na
čele učeníkov a prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme.
Evanjelium hlásal aj mimo Jeruzalema – v Samárii, Lyde, Jaffe,
Cézarei. Po zázračnom vyslobodení z väzenia (42) odišiel do
Antiochie a potom do Ríma, kde viedol cirkevnú obec do
svojej smrti roku 67. Evanjeliá ukazujú jeho zvláštnu pozíciu
v skupine apoštolov. Spisy Nového zákona ho spomínajú stopäťdesiatkrát.
Počas prenasledovania kresťanov Nerónom v rokoch 64 ‒ 67
bol apoštol Peter uväznený a ukrižovaný dole hlavou. Je autorom dvoch listov, ktoré sú súčasťou novozákonných kníh.
Presvedčenie o pobyte Petra v Ríme, dôležité z pohľadu pravdy o primáte biskupa Ríma, zakladá sa na veľmi skorých a presvedčivých svedectvách tradície. Veľa taktných narážok na
tento fakt možno nájsť aj v posledných kánonických spisoch
Nového zákona.
Najstaršie svedectvo je obsiahnuté v liste pápeža Klementa adresovanom obci v Korinte. Bol napísaný pred rokom
100. V tomto liste sa objavuje výrazná zmienka o mučeníckej smrti sv. Petra v Ríme. Na základe údajov v liste možno
toto mučeníctvo spojiť s prenasledovaniami z čias Neróna.
Podobná zmienka – o pobyte sv. Petra v Ríme – sa nachádza
v liste sv. Ignáca z Antiochie z prelomu prvého a začiatku
druhého storočia kresťanstva. Rímskej Cirkvi tu priznáva
zvláštne postavenie. Uznáva Rím ako hlavu zväzkov lásky,
podobne ako sv. Irenej z Lyonu, ktorý prízvukuje, že „rímska

Cirkev má osobitné postavenie, a preto každá cirkev sa jej
musí podriadiť“.
Svedectvo sv. Ignáca je tým výrečnejšie, že pochádza od biskupa z východných regiónov cisárstva, a tým samým potvrdzuje jestvovanie už vtedy všeobecnej tradície o pobyte sv. Petra
v Ríme. V ďalších desaťročiach 2. storočia takýchto svedectiev
pribúdalo. Dôležitým svedectvom o jeho pobyte je jeho hrob,
nad ktorým bol cisárom Konštantínom Veľkým postavený
chrám zasvätený sv. Petrovi, apoštolovi.
Aj liturgická úcta je dôkazom o jeho zásluhách pre Večné
mesto. Už v roku 258 sa 29. júna v Ríme slávil sviatok ku
cti svätých Petra a Pavla, ktorých Rimania označujú titulom
apoštolské kniežatá.
Predstavení rímskej obce ‒ biskupi, ktorí nasledovali po Petrovi, si uvedomovali, že sú pokračovateľmi v Petrovom apoštolskom úrade. Veľmi výrazne to vidíme v kázňach pápeža
sv. Leva I. Veľkého (440 ‒ 461), kde sa často zdôrazňuje, že
najvyššia a všeobecná autorita Cirkvi, ktorú pôvodne udelil
Kristus Petrovi, sa preniesla na každého nasledujúceho biskupa Ríma ako apoštolovho dediča, ktorý prevzal Petrovu úlohu. Tak ako Ježiš Kristus udelil Petrovi väčšiu moc než iným
apoštolom, aj pápež bol prímasom všetkých biskupov.
Toto vedomie bolo v Cirkvi všeobecne rozšírené. Už v 2. a 3.
storočí sa pôvodcovia nových názorov pri výklade tajomstiev viery odvolávali do Ríma, aby tam získali potvrdenie
svojho učenia (napr. Marcion r. 139, Montanus, gnostici...).
Niektorí boli zamietnutí ako heretici, teda ako tí, čo hlásali nepravé učenie. V Ríme nachádzali ochranu aj hlásatelia
pravovernej náuky (napr. Atanáz r. 339). Aj výrok biskupa
Kartága sv. Cypriána (+ 258) svedčí o vážnosti úradu, ktorý
zastávali rímski biskupi: „Primát bol prepožičaný Petrovi.
Ako sa môže niekto domnievať, že je v Cirkvi, keď sa odlučuje
od Petrovho stolca, na ktorom je založená Cirkev?“ V súvislosti so sv. Cypriánom sa spája aj autoritatívne rozhodnutie
pápeža Viktora I. o jednotnom slávení sviatkov Veľkej noci
v roku 196. Cyprián zo začiatku síce odmietal autoritu Ríma,
po zrelom uvážení však vyhlasuje: „Jednotné spojenie s rímskym biskupom znamená spojenie (communio) s celou Katolíckou cirkvou.“ V tomto zmysle Cyprián rovnako prijíma aj
nariadenie ohľadom znovuprijatia odpadlíkov (lapsov) počas
prenasledovania do Cirkvi, ktoré vydal pápež Štefan I. (254 ‒
257), hoci zo začiatku zastával prísnejšiu líniu.
Hoci sa rímski biskupi ‒ pápeži osobne nezúčastňovali koncilov, ktoré sa konali ako ekumenické vo východnej časti ríše,
boli tam zastúpení prostredníctvom zástupcov.
Napríklad koncil v Efeze (431) prijal list pápeža Celestína,
tykajúci sa spornej otázky Nestória, adresovaný Cyrilovi Alexandrijskému, ako smerodajnú autoritu. Zástupca pápeža,
presbyter Filip vyslovil koncilu uznanie za to, „že sa údy pripojili k hlave“, uvedomujúc si, že „Peter je hlava viery a všetkých apoštolov“.

Podobne to bolo aj na koncile v Chalcedóne roku 451, kde
už spomínaný pápež Lev I. v liste Tomus ad Flavianum rieši
spor o Kristovej prirodzenosti. Po prečítaní listu zhromaždení
biskupi zvolali: „Ústami Leva prehovoril Peter.“
Na „Petrovi“ spočívala istota a absolútna spoľahlivosť apoštolskej tradície a Rím sa tak stal „strediskom pravej viery“ ‒ tak
to dosvedčuje aj Hegesipus, ktorý okolo roku 160 prišiel do
Ríma, aby sa „poučil o pravej viere“. Už vtedy tam nachádza
súpis rímskych biskupov, ktorý sa však stratil.
Voľba pápeža prechádzala rôznymi zmenami. Spočiatku volili
najvyššieho pastiera duchovní a veriaci mesta Rím. Oznámenie bielym dymom, že pápež je zvolený, pochádza od pápeža
Sergia IV. z roku 1009. Roku 1095 Mikuláš II. dal právo voliť
pápeža jedine kardinálom.
Pápež Alexander III. na Treťom lateránskom koncile r. 1179
rozhodol, že pri voľbe pápeža musí byť dvojtretinová väčšina.
Výnimkou bol Kostnický koncil (1414 ‒ 1418), kde sa volilo
podľa národov.
Prvý pápež, ktorý si zmenil meno, bol Merkúr (533 ‒ 535):
prijal meno Ján II. Druhý raz sa to stalo v 10. storočí za pápeža Jána XII. (955 ‒ 964), ktorý sa občianskym menom volal
Oktavián. Po ňom už všetci pápeži prijímali iné meno na znak
toho, že sa rozchádzajú s predchádzajúcim životom.
Najviac pápežov nosilo meno Ján (23) ‒ história pozná až
dvoch pápežov s menom Ján XXIII. (jeden protipápež v 15.
stor. a Ján XXIII. v 20. storočí), kým Ján XX. nie je v katalógu
pápežov; Gregorov bolo 16, Benediktov 16, pápežov s menom
Pius 12 a Klementov 14. Meno František použil prvýkrát súčasný pápež.
Pápeži pochádzali z rozličných častí sveta, prevažne však
z Itálie. V prvotnej histórii Cirkvi to boli Gréci, Sýrčania, Afričania, neskoršie Nemci, Španieli, Francúzi, Angličania. Prvý
raz v histórii, v rokoch 1978 ‒ 2005 bol najvyšším pastierom
Slovan, pôvodom Poliak, občianskym menom Karol Wojtyla.
Opierajúc sa o hodnoverné svedectvá, Katolícka cirkev učí
ako náuku viery, že biskup Ríma je nástupca Petra v úrade
jeho primátu. Táto postupnosť vysvetľuje aj autoritu (primát)
Cirkvi v Ríme, obohatenú tiež kázaním a mučeníctvom svätého Pavla.
Riadiaca úloha rímskeho biskupa sa na Západe zdôrazňuje
v druhej polovici 4. storočia a v 5. storočí. Od pápeža Leva
Veľkého (440 ‒ 461) sa rímsky biskup ‒ pápež nejaví len ako
prvý (primát), ale aj ako zvrchovaný nad ostatnými biskupmi.
Pápež, „Petrov dedič“ si osvojuje právo vydávať zákony pre
všetky cirkevné spoločenstvá Západu aj s určitým dosahom
v niektorých oblastiach na Východe.
V tejto súvislosti nemožno obísť postavenie „patriarchu“. Jeho
sídlo, od apoštolských čias, je významné sídlo biskupa, predovšetkým na Východe. Označuje jeho prednostné postavenie
nad ostatnými biskupmi v oblasti rozsiahlej jurisdikcie. Prvé
patriarcháty na Východe boli Alexandria a Antiochia, na Zá-
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pade Rím. V roku 381 bol titul patriarchu priznaný biskupovi
Konštantínopola a v roku 451 biskupovi Jeruzalema. Konštantínopolský patriarcha, v sídle rímskeho cisára (dnešný Istanbul), si po menovaní cisárom vyžiadal schválenie rímskeho
biskupa ‒ pápeža. Táto prax pretrvala takmer do rozkolu
v roku 1054.
Na Západe boli neskoršie týmto titulom poctené aj biskupstvá
v Aquilei (titul zrušený r. 1751), Benátkach (titul priznaný r.
1451) a Lisabone (1716). Na Západe sa okrem spomínaných
patriarchátov zaužívalo aj označenie „metropolita“.

V súčasnosti majú jednotlivé patriarcháty v Pravoslávnej
cirkvi (Konštantínopol, Moskva, Atény, Sofia...) postavenie
autokefálne (samosprávne, nezávislé).
V Katolíckej cirkvi sa vyznáva, že v pápežskom úrade sa po
celé storočia prejavuje božský primát, ktorý Ježiš Kristus udelil apoštolovi Petrovi. Svätý Ambróz charakterizuje túto službu najvyššieho pastiera Cirkvi slovami: „Ubi Petrus, ibi Ecclesia“ (Kde je Peter, tam je Cirkev).

Rímske obdobie – od prenasledovania kresťanov, kresťanstvo
ako štátne náboženstvo, sťahovanie národov 32 – 606
V kresťanskom staroveku, ktorý možno vymedziť Milánskym
ediktom z roku 313, kedy Cirkev získala slobodné postavenie,
značná časť pápežov zomrela mučeníckou smrťou alebo vo
vyhnanstve.
V tomto období zastávali službu najvyššieho pastiera viaceré
významné osobnosti. Pripomeňme si aspoň niektoré.
Pápež sv. Klement (88/92 ‒ 97/101) bol tretím po Petrovi.
Pôvodom bol Riman. Podľa Tertuliána prijal kňazskú vysviacku z rúk sv. Petra apoštola. Niektorí v ňom vidia konvertitu zo židovstva, žijúceho v diaspóre. Podľa vierohodného Irenejovho svedectva bol žiakom Petra a Pavla. Pápež
Klement napísal list kresťanom v Korinte. Tento dokument
je svedectvom významu rímskeho biskupa – pápeža v 1. storočí. Podnetom k napísaniu listu boli neporiadky v korintskom kresťanskom spoločenstve. Niektorí z mladších členov
sa postavili proti cirkevnej hierarchii, hoci bola riadne ustanovená do úlohy vedenia tamojšej cirkevnej obce. V dôsledku neporiadkov vznikla schizma, a to samozrejme nebolo
dobré svedectvo pre ostatných kresťanov. Tento spôsob života pohoršoval dokonca aj pohanov. Klement sa neuspokojil
len s tým, že tieto neporiadky odsúdil, ale pôvodcov schizmy
vyzval k pokániu a znovuuvedeniu presbyterov do úradu.
Poukazoval na právomoc, ktorú Kristus udelil apoštolom,
a zdôraznil, že tí, ktorí boli od apoštolov alebo ich nástupcov so súhlasom obce uvedení do úradu, nesmú byť zosadení, pokiaľ svoju službu riadne zastávajú. Nemáme priame
správy, ako bol list prijatý, ale Dionýz v polovici 2. storočia
dosvedčuje, že list bol v jeho dobe v cirkevnom zhromaždení riadne prečítaný. Z tohto možno usudzovať, že sa stretol
s pozitívnym prijatím.
Klement zaviedol do liturgie bratský pozdrav Dominus vobiscum ‒ želanie pokoja a prísľub spásy. V jeho časoch sa
v kresťanských náboženských obradoch začalo používať hebrejské slovo Amen ( Nech sa tak stane!).
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Podstúpil mučenícku smrť vo vyhnanstve na Kryme (97), kde
jeho ostatky našli Konštantín a Metod. Priniesli ich aj na Veľkú Moravu a odtiaľ do Ríma, kde boli uložené v bazilike jemu
zasvätenej (pôvodne rodný dom svätca).
Pápež sv. Evarist (97/101 ‒ 105/109) bol pôvodom Grék.
Niektoré pramene ho však uvádzali ako rodáka z Betlehema,
židovského pôvodu, ktorý študoval v Grécku. Zásluhou svojho predchodcu Klementa sa stal kresťanom. Po jeho zatknutí
prevzal službu najvyššieho pastiera Cirkvi. Liberiánsky katalóg (v 4. stor.) ho uvádza pod menom Aristus.
Keďže počet kresťanov v Ríme rástol, rozdelil mesto na farnosti – tituly. Tieto miesta sa takto označovali po mučeníckej
smrti niektorého kresťana. Prípadne išlo o označenie domu,
v ktorom sa slávili kresťanské bohoslužby. Postupne každý
„titul“ bol pridelený jednému duchovnému a kostol sa stal
osobným „sídlom“ hodnostára. Niektorí historici v tom vidia
pôvod neskoršieho „kolégia kardinálov“.
Zanechal významné cirkevné nariadenia, medzi nimi ustanovenie 7 diakonov, ktorí mali pomáhať biskupom pri šírení
evanjelia. Nariadil, aby sobáše boli požehnané kňazom, a považuje sa za autora obradu posviacky kostolov. Údajne zaviedol medzi kresťanmi aj zvyk uchovávať doma svätenú vodu.
Pápež sv. Viktor I. (189/190 ‒ 198/201) pochádzal z Afriky.
Bol zvolený v roku 189 alebo 190. Je jeden z najvýznamnejších
pápežov v 2. storočí. Známy je jeho zápas s biskupmi Afriky
a Malej Ázie o dodržanie dátumu slávenia Veľkej noci podľa
rímskeho, a nie židovského zvyku. Práve pápež Viktor I. sa zaslúžil o to, aby sa potvrdil deň slávenia tohto sviatku. Pôvodne
„Nedeľa Ukrižovania“ sa neskôr stala „Nedeľou Vzkriesenia“,
s vlastnými obradmi, odlišnými od obradov židovskej Veľkej noci. V 3. storočí sa slávenie Veľkej noci podľa rímskeho
zvyku (nedeľa po prvom jarnom splne) stalo univerzálnym
v Cirkvi, a bolo potvrdené aj na Nicejskom koncile (325).

Pápež sv. Kalixt I. (217/218 ‒ 222) bol v mladosti otrokom
u kresťana Karpofora. Neskoršie ho odsúdili na ťažké práce
do sardínskych baní. Po prepustení vykonával službu diakona
pápežovi Zefirínovi, kde si získal vážnosť a veľký vplyv v rímskej náboženskej obci. Po smrti Zefirína bol zvolený v roku
217 za jeho nástupcu. Keďže s jeho voľbou nesúhlasil rímsky
kňaz Hipolyt, sám sa dal zvoliť rozkolníckou skupinou za pápeža (prvý prípad protipápežstva v Cirkvi). Hipolyt neskôr
svoj čin oľutoval a zomrel kajúcne okolo r. 235. Uctieva sa
v Cirkvi ako svätý.
Pontifikát Kalixta bol poznačený vzniknutými spormi, ktoré
boli doplnené teologickými roztržkami. Z Cirkvi vylúčil Sabélia, zástancu modalizmu, ktorý popieral odlišnosť božských
osôb v Najsvätejšej Trojici.
Pápež Kalixt vybudoval na Via Appia známe katakomby, pomenované po ňom, kde bolo pochovaných 46 pápežov a okolo 200 000 mučeníkov.
Znovu zakázal manželstvo medzi príbuznými. Dovolil však
uzatvárať manželstvo medzi slobodnými občanmi a otrokmi.
Definoval náuku, podľa ktorej Cirkev má právo odpúšťať všetky hriechy.
Zomrel v roku 222 mučeníckou smrťou. Bol zbitý na smrť
a následne hodený do studne. Na tom mieste neskôr postavili
Kostol Panny Márie v Trastevere. Bol pochovaný na cintoríne
Calepodia na Via Aurelia. Fra Diamente ho zobrazil v Sixtínskej kaplnke.

ne uložené relikvie sv. kríža, ktoré priniesla cisárovná matka
Helena z Palestíny do Ríma.
Bazilika sv. Jána v Lateráne sa stala hlavným chrámom pápeža,
a tým aj „caput et mater“ (hlavou a matkou) doteraz všetkých
chrámov v Ríme a vo svete. Bazilika bola posvätená pápežom
Silvestrom 9. novembra 324. Laterán sa stal sídlom pápežov
do obdobia avignonského pobytu v 14. storočí.
Pápež Silvester ako prvý začal pri slávnostných príležitostiach používať na listinách zavesenú olovenú pečať s hlavou
apoštolov a menom pápeža. Silvester v r. 321 ustanovil „Dies
dominica“ (nedeľu), deň zasvätený Bohu, aj ako občiansky
sviatočný deň.
On bol údajne prvým pápežom, ktorý nosil tiaru ‒ pokrývku
hlavy kužeľovitého tvaru.
V čase jeho pontifikátu sa uskutočnil aj významný Prvý ekumenický koncil r. 325 v Nicei (dnešný Iznik v Turecku). Tu sa
definovala rovnosť Syna s Otcom: „jednej podstaty s Otcom“.

Pápež sv. Miltiades (311 ‒ 314) bol pôvodom z Afriky. Do
služby najvyššieho pastiera Cirkvi ho zvolili 2. júla 311. Práve
v tom roku bol vyhlásený Galeriov Tolerančný edikt zaručujúci kresťanom slobodu. Pápež však zažil za cisára Konštantína
triumf kresťanstva, ktoré sa po videní „in hoc signo vinces“
na Milvijskom moste pri Ríme (28. októbra 312) stalo jedným
z mnohých náboženstiev Rímskej ríše. Bolo to v r. 313 a týmto historickým dátumom sa končí éra prenasledovania Cirkvi
v prvých storočiach jej jestvovania. Nariadenia obsiahnuté
v edikte sa stali v plnosti záväzné, keď sa Konštantín stal samovládcom (r. 324). Táto skutočnosť zakončila oficiálne prenasledovanie kresťanov v Rímskom cisárstve.
Pápež Silvester I. (314 ‒ 335). V čase jeho vedenia Cirkvi došlo k základnej zmene vzťahu medzi kresťanstvom a Rímskou
ríšou po Milánskom edikte.
S menom pápeža Silvestra je spojená aj tzv. Darovacia zmluva
Konštantína, ktorá mala veľký vplyv na politiku kresťanského
Západu, hoci v období renesancie (15. stor.) bol tento dokument označený za falzifikát (Lorenzo Valla, Mikuláš Kuzánsky).
Za jeho pontifikátu dal Konštantín Veľký nad hrobom sv.
Petra na Vatikánskom vŕšku v Ríme vybudovať prvý chrám
zasvätený tomuto apoštolovi. Zriadil aj prvú Lateránsku baziliku a postaral sa, aby v Chráme Svätého Kríža boli dôstoj-

RÍMSKE OBDOBIE
od prenasledovania k resťanov,
k resťanst vo ako štátne náboženst vo,
sťahovanie národov 32 – 606
Averz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate (na obrázku), striebre a tombaku.

123

Pápež sv. Damasus I. (366 ‒ 384) sa narodil v Španielsku. Bol
zvolený 1. októbra 366, za dramatických okolností, ktoré viedli k voľbe protipápeža Ursína (366 ‒ 367).
Za jeho pontifikátu zvolal cisár Teodózius I. Druhý všeobecný
koncil do Carihradu v roku 381. Definoval božstvo tretej božskej osoby. Z prvých dvoch koncilov vzišlo dodnes používané
nicejsko-carihradské vyznanie viery.
Kresťanstvo sa stáva v tomto období štátnym náboženstvom.
Pápež dal preložiť z hebrejčiny Sväté Písmo pod názvom Vulgáta. Zásluhu na tom má Hieronym (347 ‒ 420), pochádzajúci
z Dalmácie. Na pozvanie pápeža Damasa pracoval na revízii
latinského textu Svätého písma. Neskorším plodom jeho práce je preklad Biblie do latinského jazyka. Od r. 385 žil v Betleheme, kde 30. septembra 420 zomrel.
Pápež Damasus zaviedol používanie hebrejského zvolania
„Aleluja“. Povolil spev žalmov dvoma zbormi (ambroziánsky
rítus), uvedený svätým Ambrózom. Nazýva sa „pápežom katakomb“ pre svoju starostlivosť o ne. Sám zostavil niekoľko
veršovaných nápisov na niektoré náhrobné kamene.
Pokladá sa aj za prvého zo vzdelaných pápežov a mecenášov
pre jeho lásku k literatúre a starostlivosť o pamiatky, vrátane
pohanských. Pripomína to aj námestie pomenované po ňom
vo Vatikáne.
Pápež sv. Lev I. Veľký (440 ‒ 461) pochádzal z územia Itálie
(Tuscia). Jeho pontifikát pripadol na časy početných teologických sporov a chaosu medzi cirkevnou hierarchiou. Musel
bojovať proti mnohým herézam a zápasiť za jednotu Cirkvi
na Západe.
Cez svojich legátov sa zúčastnil na koncile v Chalcedóne
(451), ktorý bol veľmi závažný. Naň bol doručený list pápeža Leva Veľkého Epistola dogmatica ad Flavianum o dvoch
prirodzenostiach v osobe Kristovej. List sa stretol so súhlasom a stal sa základom pre výklad koncilu. Konciloví otcovia prijali list s nadšením: „Tak veríme všetci, tak verili
Otcovia a apoštoli; ústami Leva prehovoril Peter.“ Tento list
bol označený ako prvé neomylné pápežovo rozhodnutie „ex
cathedra“.
Dosiahol uznanie primátu Petrovej stolice tak u západného cisára Valeriána III. (425 ‒ 455) ako aj Konštantínopola. Bránil
Itáliu a Rím pred nájazdmi barbarov. Vytiahol proti Attilovi,
kráľovi Hunov, a jeho vojskám, zastavil ich pochod a dosiahol,
aby sa stiahli od múrov Ríma (452). O tri roky neskôr vyjednával s Geiserichom, kráľom Vandalov, pri bránach Ríma, ten
však nedodržal dohodu a vylúpil Večné mesto. Pápež bol obrancom západnej kultúry.
Zomrel 10. novembra 461. Zachovalo sa po ňom 200 listov
a 100 kázní, ktoré predniesol Rimanom počas rôznych sviatkov. Dokazujú vysoké teologické vzdelanie pápeža ako aj vtedajší liturgický život. Mal česť byť pochovaný neďaleko kniežaťa apoštolov ‒ nie však ako pápeži prvých storočí v blízkosti
memoria apostolica, ale v konštantínovskej bazilike, dnešnej
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Cappella de la Colonna. V roku 1754 ho pápež Benedikt XIV.
vyhlásil za učiteľa Cirkvi.
Pápež sv. Gelázius I. (492 ‒ 496) bol afrického pôvodu, no
narodil sa v Ríme. Bol zvolený 1. marca 492, ako sekretár
pápeža Félixa. Bol rozhodný a zodpovedne si uvedomoval
prvenstvo autority Petrovho stolca. Cisárovi Anastáziovi (491
‒ 518) v roku 494 píše: „Sú totiž dvaja, vznešený cisár, ktorí
z najvyššieho miesta vládnu tomuto svetu: posvätená autorita
biskupov a cisárska moc. Z týchto dvoch je ťarcha ležiaca na
kňazoch tým ťažšia, že aj oni sami musia skladať účty pred Božím súdom za kráľov ľudí. Lebo Vy viete, najmilostivejší synu:
Svojou hodnosťou vysoko prevyšujete celé ľudské pokolenie,
avšak zbožne skloňte Vašu šiju pred správcami Božích vecí
a očakávajte od nich prostriedky na uzdravenie duše.“
Toto učenie, známe ako koncept dvoch mečov, sa udržalo
i v nasledujúcich storočiach. Gelázius vyvodzuje obidve moci
z Božej vôle, nedáva ich teda do vzájomnej závislosti. Na inom
mieste to povie ešte výstižnejšie: „Ani jedna nemôže pyšne
tvrdiť, že vlastní obe hodnosti, a každá spadá do rámca činnosti, ktorá prináleží len jej samej.“
V intenciách svojho predchodcu sa pápež usiloval o jednotu
s Východom. Pre jeho lásku k chudobným dostal označenie
„Otec chudobných“. Určil pravidlá na zjednotenie liturgických predpisov. Zaviedol do sv. omše grécke zvolanie „Kyrie
eleison!“ (Pane, zmiluj sa!), ako aj modlitbu za zosnulých
„Requiem aeternam“. Pripisuje sa mu ustanovenie sviatku
Hromníc.
Pápež Gelázius je prvý, o ktorom sa s istotou vie, že používal
mitru ako základnú súčasť odevu pri slávnostných cirkevných
obradoch.
Pápež sv. Ján I. (523 ‒ 526) pochádzal z Tuscie (Toskánsko).
Pôsobil v Cirkvi ako diakon. Bol priateľom filozofa a štátnika
Boethia (+524). V čase voľby, 13. augusta 523 bol už v pokročilom veku. Hoci jeho pontifikát trval pomerne krátko, bol
veľmi ťažký.
Krátko pred zaujatím služby najvyššieho pastiera Cirkvi, cisár Justín (518 ‒ 527) aplikoval na ariánov zákony proti heretikom. Zhabal im kostoly, vylúčil ich z verejných funkcií.
Barbarské kráľovstvo Gótov vedené Teodorichom (413 ‒ 526)
bolo tak vážne ohrozované Byzanciou. Teodorich, napriek
predchádzajúcim pomerne dobrým vzťahom, začal ku katolíkom prejavovať nepriateľský postoj. Dal zrúcať Kostol sv.
Štefana vo Verone. Zakázal rímskym obyvateľom používať
zbrane a viacerých označil za vlastizradcov a dal ich popraviť
(konzul Albinus, filozof Boethius, senátor Symachos). Naliehal aj na pápeža, ktorého v roku 525 zavolal do Ravenny, aby
svojou autoritou zastavil cisárov postup.
Z jeho podnetu, aby dosiahol odvolanie predpisu, s ktorým
Ján I. nesúhlasil, bol nútený cestovať na cisársky dvor (bol
prvým pápežom, ktorý sa odobral do Konštantínopolu). V ci-

sárskom meste ho s veľkými poctami prijal samotný cisár,
ktorý ho privítal ako „vikára sv. Petra“. Tu slávil veľkonočnú
liturgiu podľa latinského obradu (delegácia prišla totiž do
Konštantínopolu 19. apríla 526, krátko pred Veľkou nocou).
Jeho miesto v chráme pri slávnostnej liturgii bolo čestnejšie
ako samotného patriarchu. Pápež Ján I. pri tejto príležitosti
korunoval cisára Justína (bol prvým pápežom, ktorý udelil
cisárovi insígnie panovníka).
Cisár pri rokovaniach čiastočne vyhovel požiadavkám delegácie zo Západu, avšak nesúhlasil s návratom ariánov k tejto
forme nepravého kresťanstva.
Po návrate z Východu Teodorich pápeža uväznil. Zomrel vo
väzení v Ravenne 18. mája roku 526, keď sa slávi aj jeho liturgická spomienka. Uctieva sa ako mučeník. Bol pochovaný
27. mája v hlavnej lodi Baziliky sv. Petra. Epitaf na hrobe ho
označuje ako „obeť za Krista“.
Sv. Gregor I. Veľký (590 ‒ 604), ktorý uzatvára kresťanský
starovek, bol pápežom 13 rokov a 5 mesiacov.
Narodil sa v rodine rímskych patricijov roku 540. Jeho rodičia, sv. Jordán a sv. Silvia, dosiahli slávu oltára. Keďže bol
prefektom mesta (572 ‒ 573) a nemohol spojiť službu Bohu
i svetu, zanechal kariéru a vo vlastnom dome na Monte Celio
založil kláštor pre dvanásť spoločníkov (575), ako aj šesť iných
benediktínskych kláštorov na svojich majetkoch na Sicílii.
O štyri roky neskôr ho pápež Pelágius II., u ktorého vykonával službu diakona, vyslal do Carihradu ako svojho zástupcu
(578 ‒ 586). Tu preukázal veľké diplomatické umenie. Keď sa

vrátil do Ríma, ďalej viedol rehoľný život. Po smrti pápeža bol
zvolený na Petrov stolec 3. septembra roku 590. Bolo to búrlivé obdobie sťahovania národov. Gregor I. získal pre Cirkev
Vizigótov v Španielsku, ariánskych Longobardov, Galov ako
aj britských Anglosasov, ku ktorým poslal opáta Augustína so
40 benediktínskymi mníchmi. Dejiny ho nazvali „apoštolom
barbarských národov“. On sám sa nazval: „Servus servorum
Dei“ (Sluha sluhov Božích). Bol aj politickým predstaviteľom
Ríma, ktorý sa staral o jeho bezpečnosť i zásobovanie.
Keď sa v roku 590 objavil v Ríme mor, Gregor usporiadal
kajúcu procesiu za odvrátenie nešťastia. Počas nej videl nad
mauzóleom Hadriána archanjela Michala, ako schoval svoj
vytasený, zakrvavený meč. Chápali to ako víziu konca nešťastia. Znázornili ju umelecky. Do dnešného dňa nad Hadriánovým mauzóleom, nazývaným Anjelský hrad, dominuje obrovská socha archanjela s vytaseným mečom.
V roku 596 vyslal Gregor I. opáta Augustína asi so 40 mníchmi obrátiť Anglicko. Gibbon raz povedal, že cisár potreboval
na dobytie Británie šesť légií, zatiaľ čo Gregor ten istý cieľ dosiahol so 40 mníchmi.
Pápež Gregor obnovil cirkevný život, zreformoval a zjednotil liturgiu. Niektorí mu pripisujú reformu cirkevného spevu
(gregorián). Zanechal po sebe bohaté literárne dedičstvo, ktoré malo veľký vplyv na formáciu myslenia kresťanského Západu, zvlášť v oblasti duchovnosti a zákonodarstva. Je jedným zo
štyroch cirkevných otcov západnej cirkvi.
Zomrel 12. marca 604. Je pochovaný v Bazilike svätého Petra,
v Klementínskej kaplnke.

Ranostredoveké obdobie – upevnenie pápežského stolca,
„temné storočie“, reforma Cirkvi, 607 – 1159
V 4. storočí sa začína tvár antickej Európy postupne meniť.
Spôsobil to príchod nových etník a národov, ktoré síce neboli početné, no spolu s inými faktormi sa postupne pričinili
o zánik Západorímskej ríše. Tento čulý pohyb národov z východnej oblasti začali vo väčšom meradle Huni (po r. 375). Zo
svojej pôvodnej vlasti v strednej Ázii vtrhli na územie Ruska
a svojím náporom na Germánov, hlavne Gótov, uviedli do
pohybu mnohé kmene a národy (Ostrogóti, Vizigóti, Kvádi,
Sarmati, Markomani, Vandali, Alemani, Durínci, Burgundi,
Svébovia, Gepidi, Herulovia, Rugiovia, Bavori, Longobardi,
Slovania ...).
Rozmanitosť samotných germánskych kmeňov, spôsob ich
premiestňovania a zakladania ich kráľovstiev sa nedá s presnosťou určiť. Pramene o tom neposkytujú náležité časové ani
geografické informácie. Počtom boli tieto národy malé ‒ Vandalov bolo sotva viac ako 80 000, Ostrogótov 100 000, Longobardov asi 130 000.

Prenikaním germánskych kmeňov cez severnú hranicu impéria hrozilo kresťanstvu veľké nebezpečenstvo. Situácia sa však
zmenila, keď Germáni prijali kresťanstvo, čo viedlo postupne
k nábožensko-kultúrnej jednote Európy.
Invázia barbarov, ako ich nazývali Rimania, na územie západného cisárstva spôsobila zmeny aj v cirkevnej štruktúre.
Pod vplyvom nájazdov bolo zničených a rozptýlených mnoho
kresťanských obcí, zvlášť na perifériách impéria. Ďalšie mali
sťažený alebo prerušený kontakt s Rímom. V týchto kresťanských spoločenstvách náboženský život oslabol.
Nové národy prinášali so sebou vlastné zvyky, ktoré sa
všeobecne vyznačovali značnou ukrutnosťou. Cirkevné
štruktúry neboli pripravené na novú situáciu, v ktorej sa
osvedčené pastoračné metódy neujali podľa očakávania.
Zvlášť zánik tradičného katechumenátu – niekoľkoročnej
prípravy na krst ‒ priniesol ovocie povrchnej formácie do-
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spelých kandidátov na krst. Všeobecné prijatie zvyku udeľovať krst deťom pri nedostatku opravdivého kresťanského
života spôsobilo, že solídnu kresťanskú formáciu dostával
iba obmedzený počet kresťanov. Aj napriek tomu však nové
etniká boli otvorené pre ponúkané náboženské hodnoty
prostredníctvom kresťanstva.
Rodili sa a rozvíjali aj iné formy kresťanskej zbožnosti. Veľkú
popularitu si získal kult svätých. Vzrástol počet sviatkov svätých a vo veľkej úcte boli relikvie. Samotné predmety, ktoré
boli v kontakte s ostatkami svätých alebo s ich hrobmi, boli
vo veľkej úcte.
Ťažšie bolo vykoreniť pohanské zvyky a zaviesť nové v duchu kresťanskej náuky. Zvlášť problematické bolo vychovávať
mnohých veriacich k tomu, aby zachovávali zásady manželskej kresťanskej morálky. Vykorenenie konkubinátu a mnohoženstva ako aj iných foriem nemravnosti, zvlášť medzi vyššou vrstvou, bolo tiež veľmi problematické. Takisto bolo ťažké
vykoreniť náklonnosť k ukrutnosti, používanie násilia, riadenie sa zásadou pomsty a brutality v styku so slabšími a nižšie
postavenými, napr. s otrokmi.
Napriek mimoriadnemu chaosu, ktorý prežívala Európa
v týchto časoch, Cirkev preukázala svoju katolicitu a všeobecnú vitalitu obstáť v tomto neľahkom položení Európy. Stala
sa mostom medzi už dosluhujúcim antickým svetom a novoprichádzajúcimi národmi, ktoré hľadali svoju novú vlasť
na území dnešnej Európy. Novým národom, ktorým patrila
budúcnosť, Cirkev ponúkla kresťanské náboženstvo i antickú
kultúru.
Pred rímskou cirkvou stála teraz rozhodujúca úloha v svetových dejinách: na troskách starého sveta vybudovať svet nový.
Aj keď sa dá predpokladať určitá prirodzená kontinuita kultúrneho, hospodárskeho a politického života, treba zdôrazniť,
že antika by bez premeny kresťanstvom a „barbarským svetom“ nebola mala budúcnosť. Zrod kresťanského Západu bol
zásluhou práve rímskej cirkvi. Kristova Cirkev túto úlohu, aj
keď s mnohými obeťami, zvládla: novým národom priniesla
ušľachtilé náboženstvo a ponúkla hodnoty antickej kultúry.
V tomto období pôsobili aj títo pápeži:
Honorius I. (625 ‒ 638) sa narodil v Capui v bohatej aristokratickej rodine konzula Petronia. Za pápeža bol zvolený 27.
októbra 625. Vzorom pre jeho činnosť najvyššieho pastiera
mu bol veľký pápež Gregor I. Podobne ako on premenil svoj
dom pri Lateráne na kláštor. Za spolupracovníkov si vyberal
mníchov a podľa spôsobu Gregora Veľkého ich vyslal ako misionárov do takmer všetkých častí sveta.
V čase jeho vedenia Cirkvi dochádzalo na Východe k mnohým vojnovým nepokojom. Cisár Heraklius (610 ‒ 641) privodil zdrvujúcu porážku Peržanom v roku 627 pri Ninive, kde
im zobral Kristov kríž, ktorého sa oni predtým zmocnili v Jeruzaleme. (Na pamiatku toho sa slávi v Cirkvi sviatok Povýše-
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v zlate, striebre (na obrázku) a tombaku.
nia sv. Kríža). V nasledujúcich rokoch však Peržania priviedli
Byzantskú ríšu takmer na pokraj skazy.
Pápež Honorius urovnal načas otázky Východnej cirkvi
a aquilejskú schizmu pre „tri kapitoly“ Štvrtého chalcedónskeho koncilu (451), ktoré odsúdili herézu Eutycha a ktoré
boli niekoľkokrát potvrdené a zrušené. Išlo o vieroučnú zásadu v súvislosti s dvomi prirodzenosťami Ježiša Krista ‒ božskou a ľudskou.
V liste patriarchovi Sergiovi, ktorý chcel zjednotiť monofyzitov s ríšskou Cirkvou a sám bol zástancom jednej vôle Krista
(monoteletizmus), sa mu podarilo svoju tézu podať tak, že ju
pápež Honorius, na ktorého sa obrátil, pokladal za prijateľnú.
Honorius bol málo zbehlý v gréckej teológii a pri posudzovaní tézy mal zrejme na mysli morálnu zhodu božskej a ľudskej
vôle v Kristovi, nie však jednotu prirodzenosti. Honoriov list,
v ktorom sa stotožnil s týmto názorom, však nebol autoritatívnym dogmatickým listom (ex cathedra), ale súkromným.

V nasledujúcich storočiach sa často uvádzal ako dôkaz proti
pápežskej neomylnosti (v dobe reformácie, aj na Prvom vatikánskom koncile), hoci neoprávnene.
Pápež podnikol aj kroky na ukončenie súperenia medzi Ravennou, kde sídlil zástupca cisára sídliaceho v Konštantínopole, a Rímom. Poslal pálium metropolitom v Británii: arcibiskupovi Canterbury a Yorku.
Zomrel 12. októbra 638. Je pochovaný vo vatikánskych hrobkách.
Sv. Martin I. (649 ‒ 655) sa narodil v Todi. Pôsobil v diplomatických službách pápežského stolca v Konštantínopole. Do
úradu najvyššieho pastiera bol zvolený 5. júla 649. Nežiadal
o schválenie svojej voľby cisára. Uvádza sa, že Martin I. bol
prvým pápežom, ktorý už pri povýšení do úradu bol biskupom.
V súvislosti s monoteletizmom, ktorý naďalej pretrvával, na
synode v Ríme roku 649 odsúdil biskupov Východu, chránených byzantským cisárom. Učenie Sergia bolo totiž v roku
638 všeobecne schválené ríšskym zákonom. Pápež sv. Martin
I. sa postavil na Lateránskej synode proti takémuto nariadeniu a odmietol ho ako heretický omyl. Odsúdil tak nesprávne
vyznanie Ekthesis nanútené cisárom Herakleiom.
Za svoju horlivosť o čistotu viery bol roku 653 v Bazilike sv.
Jána v Lateráne zajatý ravennským exarchom Kalliopom. Bol
deportovaný do Konštantínopolu, mučený a poslaný do vyhnanstva. Na Východe sa obeťou pravovernej náuky stal aj sv.
Maxim Vyznávač, ktorý bol po hroznom mučení v Carihrade
(vyrezali mu jazyk a odťali pravú ruku) odsúdený do vyhnanstva, kde roku 653 zomrel.
Pápež Martin nekládol odpor. Vo vyhnanstve zomrel v biede
na ostrove Cherson 6. septembra 655. Cirkev ho pokladá za
mučeníka.
Za jeho pontifikátu sa začal oslavovať sviatok Zvestovania
Pána 25. marca. Treba poznamenať, že jeho nástupca bol zvolený rok pred jeho smrťou, keďže Martina cisár poslal do vyhnanstva.
Je pochovaný v rímskom Kostole sv. Martina ai Monti.
Dĺžka jeho pontifikátu je sporná, pretože pápežom bol v skutočnosti 6 rokov a 2 mesiace, alebo 4 roky, ak berieme do úvahy anticipovanú voľbu Eugena I.
Konštantín I. (708 ‒ 715). Po krátkom pontifikáte Sisinnia (20 dní) nasledoval ďalší rodák zo Sýrie. Bol zvolený 25.
marca 708. Cisár Justinián, ktorý vládol druhýkrát v rokoch
705 ‒ 711, sa nechcel zrieknuť územia na Západe so strediskom v Ravenne. Oddanosť tohto mesta voči Večnému mestu
v predchádzajúcom období mala byť potrestaná, preto patricij Teodor na jeho rozkaz premiestnil svoju flotilu zo Sicílie
do Ravenny. Po vstupe do mesta zajal mnohých duchovných
ako aj popredných obyvateľov mesta a dal ich ako zajatcov dovliecť na loď. Zničil mesto a veľa obyvateľov Ravenny bolo

zavraždených. V Konštantínopole sa vykonalo veľa tvrdých
rozsudkov (napr. ravennský biskup Félix bol oslepený a poslaný do vyhnanstva v Ponte, Giovannicio ‒ jeden z obyvateľov
mesta, odhalený vodca povstania ‒ bol zamurovaný zaživa ...).
Pápež bol následne odvlečený do Byzancie. V Ríme boli medzitým odsúdení k smrti viacerí duchovní. Pápež bol síce
v Byzancii prijatý s poctami, avšak bol na neho vyvíjaný
tlak, aby sa podrobil rozhodnutiu cisára, najmä v súvislosti
so schválením snemu Quinsextum, ktorý r. 692 zvolal cisár
Justinián a ktorý bol vo veľkej miere namierený proti Rímu
a Cirkvi na Západe. Pápež sužovaný utrpením a chorobou sa
vrátil do Ríma 24. októbra 711.
Napriek ťažkostiam, ktoré nasledovali, sa mu podarilo vniesť
pomerný pokoj medzi Cirkev a ríšu. Povzbudzoval španielskych kresťanov proti Saracénom. Na znak poslušnosti a úcty
zaviedol „bozk svätej nohy“ bronzovej sochy apoštola Petra.
Zomrel 9. apríla 715. Je pochovaný vo vatikánskych hrobkách.
Sv. Lev III. (795 ‒ 816) sa narodil v Ríme. Na Petrov stolec bol
zvolený 27. decembra 795. Bol prvým pápežom korunovaným
tiarou z bielej látky.
Lev III. korunoval franského panovníka Karola, označovaného neskoršie titulom Veľký, v Bazilike svätého Petra na Vianoce roku 800, čím sa obnovila Západná ríša nazvaná Svätá
rímska ríša. Je to prvé korunovanie cisára pápežom, slávené
v Ríme. Správa uvedená vo franských ríšskych análoch uvádza: „Oslavy Narodenia Pána sa zúčastnil (kráľ) v Ríme. Keď
v najsvätejší deň po modlitbe pri hrobe apoštola (Petra) vstal,
nasadil mu pápež Lev korunu a všetok rímsky ľud zvolal:
„Carlo piissimo Augusto a Deo coronato magno pacifico Imperatori, vita et victoria!“ (Život a víťazstvo pre Bohom korunovaného Karola Augusta, veľkého a pokojamilovného vládcu
Rimanov!) Po týchto pochvalných výkrikoch mu nástupca
apoštolov vzdal úctu podľa zvyku starých cisárov a nahradil
jeho titul Patricius (pán a ochranca) titulom Imperator a Augustus (cisár)“.
Byť vyhlásený za Imperátora a Augusta znamenalo vstúpiť do
veľkej rodiny rímskych cisárov. Čin pápeža Leva III. bol niečím viac ako iba gestom vďačnosti za Karolovu pomoc proti
dobyvateľom Ríma. Akt bol zároveň odmietnutím cisára z Carihradu, ktorého nároky na trón po zosadení západorímskeho
cisára Romula Augustula Germánom Odoakerom (r. 476) sa
rozšírili aj na západnú časť ríše.
Lev III. dal zhotoviť v Bazilike svätého Jána v Lateráne početné farebné vitráže. Ako prvý dal vyraziť na mince nápis Dominus noster (náš Pán). Založil Palatínsku školu, ktorá bola
predchodkyňou parížskej univerzity.
Zomrel 12. júna 816. Je pochovaný v Bazilike svätého Petra,
v Cappella della Colonna.
Hadrián II. (867 ‒ 872). Jeho voľba prebiehala v napätí medzi
procisárskou skupinou a prívržencami predchádzajúceho pá-
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peža Mikuláša. Vo výbere kandidáta sa však dosiahla spoločná
zhoda v osobe rímskeho rodáka Hadriána. Pôsobil v Chráme
sv. Marka a už v predchádzajúcich voľbách bol jedným z vážnych kandidátov. Zaujímavé je, že bol zvolený 14. decembra
867, a presne v ten istý deň o päť rokov neskôr opustil tento
svet (872).
Významné je jeho korunovanie Alfréda Veľkého, kráľa Anglicka (871 ‒ 900). Bol to prvý anglický panovník pomazaný
v Ríme.
Usiloval sa urovnať pretrvávajúce vážne nezhody medzi Východom a Západom, čím sa zaoberal aj Ôsmy ekumenický
koncil, ktorý sa konal v Carihrade na prelome rokov 869/870.
Počas jeho pontifikátu bol ukončený spor s Lotarom II. (855 ‒
869) z Loraine, proti ktorému zaujal Mikuláš I. rozhodný postoj: pápež naliehal na kráľa, aby zachoval právoplatné manželstvo s Theutabergou, pretože panovník sa usiloval uzatvoriť
nové manželstvo. (Lotar zomrel r. 868 na vysokú horúčku
a obidve jeho ženy boli poslané do kláštora.)
Pápež Hadrián II. prijal vo Večnom meste aj misionárov zo
Solúna, Konštantína a Metoda, pôsobiacich v krajinách Slovanov. Prišiel ich privítať až k bránam Ríma. Iste aj preto, že
priniesli so sebou relikvie sv. Klementa pápeža a mučeníka
(+ okolo r. 100 vo vyhnanstve na Kryme).
Cestou do Ríma sa solúnski bratia dostali v Benátkach do
sporu s „trojjazyčníkmi“, ktorí neuznávali uctievanie Boha
v inom jazyku ako hebrejčina, gréčtina a latinčina. Filozof
Konštantín im však odpovedal: „Či neprichádza dážď od
Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na
všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci? To sa
vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby všetky
ostatné kmene boli slepé a hluché? Povedzte mi, či robíte
Boha bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to
nechce?“ (ŽK XVI) .
O úspešnom pobyte týchto misionárov v Ríme svedčí aj skutočnosť, že pápež prijal slovanské knihy, posvätil ich a položil
na oltár v Chráme Santa Maria Maggiore, čím bola liturgia
v tejto reči schválená. Z nariadenia pápeža biskupi Formoz
a Gauderik vysvätili slovanských učeníkov za kňazov. Liturgia
v slovanskej reči sa slávila aj v ďalších významných chrámoch
Ríma: v bazilikách sv. Petra, sv. Pavla, sv. Andreja a sv. Petronily.
K nariadeniam pápeža patrí, aby mnísi, ktorí sa stali biskupmi, naďalej nosili habit svojho rádu. Je pochovaný vo Vatikánskych kryptách.
Verdunskou zmluvou (843) došlo k rozdeleniu Karolovej silnej ríše a roku 890 k jej zániku, čím sa narušila jednota spoločenstva západných národov. Právomoc v Ríme a okolí prechádza do rúk rímskych veľmožov, ktorí zasahovali v značnej
miere do života Cirkvi, predovšetkým v otázke obsadzovania najvyššieho úradu Cirkvi ‒ pápežstva. Neštítili sa použiť
k tomu často podvod aj násilie. Preto obdobie od roku 880 do
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roku 1046, t.j. do počiatku reformy, označil historik Caesar
Baronius (+ 1607) ako saeculum obscurum (temné storočie).
Ale 48 pápežov tejto epochy nemožno označiť za nehodných,
či neschopných. Väčšinou však obraz rímskeho stolca nezodpovedal univerzálnemu významu. Poklesol na obyčajné
biskupstvo a stal sa ako iné vtedajšie biskupstvá predmetom
politických záujmových bojov panovačnej šľachty. Tieto spory nesú hlavnú vinu na smutných pomeroch, lebo odkedy
nejestvoval cisár, bola služba pápeža bez ochrany vydaná do
rúk nenásytnej rímskej šľachty. Cirkev sa ocitla, nie vlastnou
vinou, na krížovej ceste svojej dejinnej púte.
Toto neslávne obdobie sa začína násilnou smrťou Jána VIII.,
ktorého r. 882 otrávili členovia jeho sprievodu a potom ho
utĺkli na smrť. Podobné násilnosti sa objavovali aj v pontifikátoch ďalších pápežov. Napríklad pápež Teodor II. bol na Petrovom stolci len 20 dní, Romanus len 4 mesiace – bol násilne
odstránený a uväznený v kláštore (v tomto období celkom 8

RANOSTREDOVEKÉ OBDOBIE
upevnenie pápežského stolca, „temné
storočie“, refor ma Cir k vi, 607 – 1159
Averz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate (na obrázku), striebre a tombaku.

pápežov bolo násilným spôsobom odstránených a pripravených o život).
Obraz súdneho procesu s mŕtvolou pápeža Formóza (891 ‒
896) na začiatku tohto obdobia nebol, žiaľ, ojedinelým prípadom, aj keď v inej forme. Pretože Formóz povolal na pomoc
proti vládnucej strane nemeckého kráľa Arnulfa, usporiadal
jeho nástupca Štefan VI. (896 ‒ 897) nad mŕtvym súd: Formózovu mŕtvolu po deviatich mesiacoch vytiahli z hrobu, obliekli do pápežského rúcha, odsúdili a nakoniec hodili do Tibery. Rímsky ľud, pobúrený zneuctením mŕtvoly, sa zmocnil
Štefana, uvrhol ho do väzenia a zahrdúsil. Násilie vyvolávalo
nové a nové konflikty. V rokoch 896 ‒ 898 sa na Petrovom
stolci vystriedalo šesť pápežov, ktorých pontifikát bol veľmi
krátky a nezodpovedal očakávaniu Cirkvi, najmä pre hrubé
zasahovanie rozličných rímskych vplyvných rodín, ktoré sledovali svoje záujmy.
Komplikovaná situácia nastala, keď sa aj zásluhou pápeža Sergia III. (904 ‒ 911) dostala v Ríme k moci tuskulská strana
vedená Teofylaktom. Niekoľko desaťročí ovládala Rím a pápeža Teofylaktova manželka Teodora, panovačná žena bez
svedomia, spolu s podobnými dcérami Maróziou a Teodorou. Bežnými sa stali bezuzdné stranícke boje, veľká mravná
skazenosť a brutálna túžba po moci. Pápeži boli dosadzovaní
a zosadzovaní, vyhnaní, väznení a vraždení. Marózia, ktorá
prebrala moc po otcovej smrti, sa vydala za spoletského šľachtica Albericha. Keď zomrel, vzala si za manžela Vida zo Spoletu a Tuscie a neskôr sa vydala tretí raz za ctižiadostivého
Huga Provenského, ktorý očakával, že mu pomôže k cisárskej
korune. Stala sa pramatkou grófov z Tuskula, z ktorých vzišlo
šesť pápežov. Pápežská autorita po vonkajšej stránke značne
utrpela za syna Marózie Albericha a jeho syna 17-ročného
Oktaviána, ktorý prijal meno Ján XII. (955 ‒ 964).
S nízkym vekom pápežov sa v tomto období stretávame aj
v prípade Benedikta IX., ktorý mal iba 18 rokov, alebo Gregora V. ‒ 24 rokov. Lev VIII. bol zvolený za pápeža ako laik, preto
všetky svätenia získal za jeden deň.
Často zaznamenávaným problémom, súvisiacim s „temným
storočím“ či s obdobím krátko predtým, je otázka „pápežky
Johany“. Objavuje sa však o niekoľko storočí neskoršie, najvýraznejšie v Kronike pápežov a cisárov od dominikána Martina
z Opavy (+1297). Podľa neho bol nástupcom pápeža Leva VI.
(+855) istý Ján Anglikus, ktorý viedol Cirkev 2 roky, 7 mesiacov a 4 dni. V skutočnosti to vraj bola žena, rodáčka z Mohuča, ktorá študovala v Aténach a oblečená do mužských šiat,
nikým nepoznaná sa usídlila v Ríme. Tam získala taký vplyv,
že bola jednohlasne zvolená za pápeža. Jej pôvod však vyšiel
najavo, keď na procesii z Chrámu sv. Petra do Lateránu porodila v úzkej uličke medzi Koloseom a Bazilikou sv. Klementa.
Tam aj umrela a bola pochovaná.
Historku, často prikrášľovanú fantastickými podrobnosťami,
prijímali katolícke kruhy bez námietok celé stáročia. Prevzali
ju aj humanisti a Ján Hus na Kostnickom koncile využil tento

príbeh bez toho, aby mu niekto odporoval, ako uvádza historik Kelly.
Katolícki historici častejšie, najmä od polovice 16. storočia
spochybňovali túto záležitosť, no až francúzsky protestant
David Blondel (+1655) ju vyvrátil vo svojich traktátoch, ktoré
vyšli v Amsterdame r. 1647 a 1657.
Aj keď dnes je „bájka o pápežke“ prekonaná ‒ nie je tu totiž
ani časové rozpätie, keďže Lev IV. zomrel 17. júla 855 a jeho
nástupca Benedikt III. začal svoj pontifikát 29. septembra 855
‒ predsa sa nepodarilo nikomu uspokojivo vysvetliť jej pôvod.
Pravdepodobne k rozšíreniu tejto správy prispela skutočnosť,
že v 10. storočí, ako sa to uvádza vyššie, pápežstvo ovládli bezohľadné ženy ako Teodora a jej dcéry.
Pripomeňme si niektorých pápežov tohto obdobia.
Štefan V. (885 ‒ 891) bol Riman z aristokratickej rodiny,
syn Adriána z Via Lata. Vstúpil do služieb Cirkvi za pápeža
Hadriána II. (897 ‒ 872). Zvolený bol jednomyseľne v septembri 885. Po zverejnení voľby sa údajne najskôr zabarikádoval
vo svojom dome. Novozvolený pápež neoznámil svoje zvolenie Karolovi III., ktorý ho preto chcel zosadiť. Ale keď pápež
dokázal zákonnosť svojho zvolenia, cisár ho schválil. Aj keď
pri slávnosti intronizácie bola pápežská pokladnica prázdna,
podľa zvyku bohato obdaroval chrámy, kláštory i ľud z rodinného majetku, ktorý vlastnil.
Hoci sa po tomto pápežovi nezachoval v Ríme žiadny monument, vie sa, že dal prestavať Kostol svätých apoštolov vo
farnosti, z ktorej pochádzal. Zakázal skúšku ohňom a vodou
na súdoch (Božie súdy). Podporoval umenie a remeslá.
V čase jeho pontifikátu sa riešila aj otázka cisárskej koruny.
Cisár Karol III. Tučný musel podať demisiu. Guido zo Spoleta,
ktorý bol korunovaný za kráľa na území Talianska a mal podporu biskupov zo severu Talianska, bol nakoniec korunovaný
pápežom za cisára.
V tomto období sa v Carihrade definitívne skončil spor v prípade carihradského patriarchu Fócia, ktorý bol zosadený cisárom Levom IV. (775 ‒ 780) a poslaný do kláštora.
Počas pontifikátu Štefana V., po smrti arcibiskupa Metoda
(+ 6. apríla 885) došlo na Morave k zložitej situácii. Budúcnosť
sv. Gorazda – najbližšieho spolupracovníka sv. Metoda, ktorého označil arcibiskup Metod za svojho nástupcu ‒ a jeho spoločníkov bola ohrozená. Na otázku učeníkov: „Koho pokladáš,
otče a učiteľu ctihodný, za súceho medzi svojimi učeníkmi, aby
bol nástupcom v tvojom učení?“ arcibiskup Metod ukázal na
Gorazda a odpovedal slovami: „Tento je vašej krajiny slobodný
muž, učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď
Božia vôľa a vaša láska, ako aj moja.“ (ŽM XVII)
Bulharská legenda podáva správu o prenasledovaní a vyhnaní
Metodových učeníkov. Hovorí sa o jeho pobyte v Čechách,
Poľsku aj Bulharsku, kde je jeho úcta zvlášť živá a je zaradený
do zoznamu Svätých Sedempočetníkov (sv. Cyril a Metod, sv.
Kliment, sv. Naum, sv. Gorazd, sv. Sáva a sv. Angelár). Z úcty
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k nim tu vznikli viaceré kláštory a kostoly. Už predtým bol
Gorazd krivo obžalovaný v Ríme, čím bola zakázaná aj slovanská liturgia.
Pápež Štefan V. zomrel 14. septembra 891. Je pochovaný vo
Vatikánskych kryptách.
Ján XII. (955 ‒ 964), pôvodným menom Oktavián, bol nemanželským synom Albericha II. (+954), ktorý na smrteľnej
posteli prinútil popredných Rimanov prisahať, že po smrti pápeža Agapeta II. zvolia Oktaviána. Skutočne bol 16. decembra
955 zvolený a zmenil si meno na Ján, čím vytvoril u pápežov
tradíciu zanechať po voľbe svoje krstné meno a prijať iné. Do
úradu nastúpil sotva osemnásťročný a dobové správy sa zhodujú na tom, že nejavil príliš záujem o duchovné hodnoty.
Ján XII. bol pápežom, ktorý opäť orientoval pápežský úrad na
Nemecko. Oto I. posilnil svoju pozíciu v súvislosti s porážkou
Maďarov (955) a prijal pozvanie pápeža proti Berengárovi,
ktorý prekážal jeho zámerom a začal ohrozovať pápežský štát.
Cisár, ktorý sa márne usiloval o cisársku korunu od r. 951,
uvítal túto výzvu a 2. februára 962 ho pápež Ján pomazal a korunoval aj s kráľovnou Adelaidou v Chráme sv. Petra. S poprednými Rimanmi mu prisahal vernosť. Tak sa opäť obnovila
Svätá rímska ríša. Následná synoda rozhodla niektoré otázky,
ktoré sa týkali Cirkvi na nemeckom území; hlavne však bol
Magdeburg povýšený na arcibiskupstvo s dohľadom nad misionárskou prácou medzi Slovanmi. Cisár vydal 13. februára
„Otovo privilégium“, ktoré slávnostne potvrdzovalo dotáciu
Pipina a Karola Veľkého s významnými dodatkami, ktoré
rozširovali pápežský štát na dve tretiny Itálie; obnovovali sa
zákony o pápežských voľbách, pod dohľadom svetskej moci.
Keď Oto opustil Rím, aby bojoval s Berengárom, Ján sa
okamžite spojil s Berengárovým synom Adalbertom. Keď sa
1. novembra 963 cisár Oto vrátil, pápež Ján utiekol s pápežskou pokladnicou do Tivoli. Cisár prinútil Rimanov prisahať,
že v budúcnosti už nikdy nezvolia pápeža bez jeho súhlasu,
a zvolal do Chrámu sv. Petra synodu. Synoda trikrát žiadala
Jána, aby sa dostavil, ten však odmietol a hrozil exkomunikáciou. V neprítomnosti bol 4. decembra zbavený úradu a Oto
I. navrhol vysokopostaveného lateránskeho úradníka Leva,
ktorý bol o dva dni zvolený a vysvätený ako Lev VIII. Tretieho
januára bola v Ríme krvavo potlačená vzbura, ktorú vyvolal Ján. Keď Oto koncom januára odišiel k svojej armáde, vo
februári sa mu podarilo opäť uchvátiť trón. Jeho triumf však
netrval dlho. Oto zaútočil na Rím a Ján, ktorý dúfal, že sa mu
podarí uzavrieť s Otom dohodu, sa v apríli opatrne uchýlil do
Campagne. Tam ho začiatkom mája ranila mŕtvica a o týždeň
neskôr, 14. mája 964 zomrel ako dvadsaťpäťročný. Je pochovaný v Bazilike svätého Jána v Lateráne.
Silvester II. (999 ‒ 1003). Na radu opáta Odila Clunského
vymenoval cisár Oto III. (+1002) za Gregorovho nástupcu
ravennského arcibiskupa, svojho učiteľa a priateľa Gerberta,
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ktorý sa ako prvý Francúz stal pápežom. Zvolil si meno po Silvestrovi I. (314 ‒ 335), ktorý sa považoval za vzor spolupráce
s cisárom. Narodil sa vo francúzskom Auvergne v skromných
pomeroch. Ako benediktínsky mních študoval na arabskej
škole v Córdobe a bol rektorom katedrálnej školy v Remeši.
Keď r. 970 prišiel do Ríma, svojou vzdelanosťou zapôsobil na
pápeža Jána XIII. a bol predstavený cisárovi Otovi I. (936 ‒
973). Roku 980 ho cisár Oto II. (973 ‒ 983) pozval na dišputu
s Otrichom a menoval ho za opáta v Bobbio. Tu založil školu.
Za pápeža bol zvolený 2. apríla 999. Po celý čas svojho pontifikátu úzko spolupracoval s cisárom Otom III. (983 ‒ 1002),
ktorému pomáhal dotvárať víziu obnovenej kresťanskej rímskej ríše. Stál pri zrode novovznikajúcich kresťanských kráľovstiev (Uhorsko, Poľsko atď.). Poslal kráľovskú korunu
uhorskému kráľovi Štefanovi I., sv. (1000 ‒ 1038). V roku 1000
zriadil arcibiskupstvo Hnezdno v Poľsku, Ostrihom a ďalšie
biskupstvá na území Uhorska.
Bol to vzdelanec svojej doby, hlavne v oblasti matematiky
ako aj literatúry, či hudby. Pričinil sa o vynález hodín so závažím (používaných až do roku 1640, keď závažie vystriedalo
kyvadlo), ručného počítadla, zemegule, hviezdneho glóbusu
a organu. Iste aj preto, že za jeho pontifikátu svet vstúpil do
famózneho roku 1000, spájaného s „posledným súdom“, hovorilo sa „tisíc a nič viac“. Niektoré mylne vysvetľované slová
z Apokalypsy sv. Jána (Zjv 20, 1-2) totiž dali podnet k očakávaniu pozemského kráľovstva Kristovho, ktoré malo trvať
tisíc rokov.
Ako prvý prišiel s myšlienkou oslobodenia Svätej zeme, konkrétne odporúčal ísť na pomoc Jeruzalemu, ale nepíše o vojenskom ťažení.
Je pochovaný v Bazilike sv. Jána v Lateráne.
Benedikt IX. (1032 ‒ 1044; 1045; 1047 ‒ 1048). Aj po smrti
pápeža Jána XIX. (+1032) sa mesto Rím i Petrov stolec nachádzali naďalej v rukách rodu Conti z Tusculu. Hlava rodiny Alberich III. svojím vplyvom dosiahol, aby bol 21. októbra 1032
za pápeža zvolený jeho syn Teofylakt, ktorý prijal meno Benedikt IX. Bol synovcom pápeža Jána XIX. a Benedikta VIII.
Dostal sa na pápežský stolec ako laik, keď mal 18 rokov (podľa
iných len 12).
Zvláštnosťou tohto pontifikátu je, že v niektorých zoznamoch
sa uvádza až trikrát, pretože ako jediný pápež v dejinách zastával úrad v troch oddelených obdobiach.
Počas nepokojov v Ríme v septembri 1044 sa uchýlil do kláštora v Grottaferrata. Štefanská vetva Krescenciovcov medzitým (január 1045) dosadila svojho kandidáta Jána, biskupa zo
Sabiny ako Silvestra III.
Pápež Benedikt IX. ako legitímna hlava Cirkvi sa ujal úradu
druhýkrát 10. marca 1045. Po krátkom čase ‒ 1. mája toho
istého roka ‒ sám odstupuje v prospech svojho krstného otca
Jána Graciána, ktorý prijal meno Gregor VI. Stalo sa tak predovšetkým pre nepriateľský postoj ľudu voči nemu, aj keď

suma, ktorú dostal za tento ojedinelý počin v dejinách Cirkvi,
nie je zanedbateľná. Benedikt IX. sa utiahol na rodinný majetok v Tuscule neďaleko Frascati. Medzitým sa na jeseň 1046
Henrich III. (1039 ‒ 1056) vrátil do Ríma, rozhodnutý nastoliť poriadok v Ríme. Roku 1046 dal bez zábran zosadiť troch
rivalizujúcich pápežov (Benedikta IX., Silvestra III., Gregora VI.). Cisár sa priklonil k voľbe Nemca, biskupa Suidgera
z Bambergu – Klementa II. (+1047).
Dňa 8. novembra 1047 sa Benedikt IX. opäť dostal na pápežský stolec, kde zotrval až do 16. júla 1048, keď ho gróf Bonifác
z Toskánska násilne vyhnal a dosadil namiesto neho Damasa
II. a po jeho smrti (+1048) Leva IX. (1049 ‒ 1054).
Počas nepokojného pontifikátu trvajúceho vyše 12 rokov
pokračoval v nariadeniach svojich predchodcov. Roku 1037
svojím nariadením vykonal významné zmeny v Rímskej kúrii,
ktorú centralizoval, a oslabil tak vplyv nemeckých panovníkov. Kardinál Hergenroother hovorí, že sa neraz prejavil ako
praktický človek. Prikázal českému kráľovi Břetislavovi (1034
‒ 1055), aby dal previezť z poľského Hnezdna do Prahy relikvie sv. Vojtecha.
Pápež Benedikt IX. zomrel v januári 1056 v Grottaferrata
v Albánskych horách. Podľa niektorých správ, aby sa tam stal
pred smrťou mníchom v kláštore sv. Bazila.
Gregor VI. (1045 ‒ 1046). Ján Gracián pravdepodobne pochádzal z rodu Pierleoni a bol arcikňazom Chrámu sv. Jána
pri Latinskej bráne. Mal povesť počestného duchovného.
Pápežstvo získal 5. mája 1045. Nahradil kontroverzného Benedikta IX. Osobne sa postavil na čelo armády, aby sa bránil
pred votrelcami. Bol nútený abdikovať. Pripisuje sa mu vytvorenie prvého pápežského vojska, ktoré malo oslobodiť územia
okupované nepriateľmi. Je prvým spomedzi veľkých pápežov
reformy.
Zasahovanie do vnútorných záležitostí Cirkvi, zvlášť do výberu pápeža, nič nemôže lepšie ozrejmiť ako synoda v Sutri (asi
80 km severozápadne od Ríma), ktorá sa konala ešte v čase
pontifikátu Gregora VI. Ako sme už uviedli, cisár Henrich
III. (1039 ‒ 1056) dal na nej roku 1046 bez zábran zosadiť
troch rivalizujúcich pápežov (Benedikt IX., Silvester III., Gregor VI.). Všetci traja načas sídlili v Ríme: jeden vo Vatikáne,
druhý v Lateráne a napokon tretí pri Chráme Santa Maria
Maggiore. Cisár sa priklonil k voľbe Nemca, biskupa Suidgera
z Bambergu (Klement II.). Nebolo to prvé zosadenie: okrem
spomínaných Jána XII. a Benedikta V., určil napríklad Oto III.

RANOSTREDOVEKÉ OBDOBIE
upevnenie pápežského stolca, „temné
storočie“, refor ma Cir k vi, 607 – 1159
Reverz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate, striebre (na obrázku) a tombaku.
v roku 996 svojho príbuzného Bruna z Korutánska za kandidáta na pápeža (Gregor V.) a protipápeža, povýšeného za
podpory Byzancie, Jána XVI. dal zmrzačiť (odrezať uši, nos
a jazyk) a zosadiť prostredníctvom synody. Pápež Gregor VI.
musel odísť na územie Nemecka spolu so svojím sekretárom
Hildebrandom (neskorším pápežom Gregorom VII.), kde nasledujúci rok (1047) zomrel. Je pochovaný vo Vatikánskych
kryptách.
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Neskorostredoveké obdobie – vzťah oltára a trónu,
exil a pápežská schizma, 1054 – 1415
Sv. Lev IX. (1049 ‒ 1054). Historickú dôležitosť pápežského
programu reformy Cirkvi v 11. storočí treba vidieť v kontexte vzrastajúcej prestíže nástupcov sv. Petra v tom čase. K nim
patril aj Bruno, biskup z Toulu. Narodil sa v Alsasku. Pochádzal z rodu kniežat z Egisheimu a Dagsbergu. Nominovaný
bol 12. februára 1049 cisárom a následne „zvolený“ duchovenstvom a rímskym ľudom. Keď sa priblížil k Večnému mestu, na znak pokory chcel doň vstúpiť bosý.
Z programu reformy si osvojil myšlienku, že pápež má byť volený len cirkevnými hodnostármi ‒ kardinálmi. Tento návrh
Leva IX. po 10 rokoch ustanovil ako pravidlo Mikuláš II.
V snahe o reformu Cirkvi podnikol početné pápežské cesty,
dokonca do blízkosti dnešnej Bratislavy, kde robil sprostredkovateľa medzi cisárom Henrichom III. a uhorským kráľom
Ondrejom II. (1205 ‒ 1235). Z tohto podnetu zvolal Lev IX.
viaceré synody, na ktorých odsúdil simóniu a iné nešváry vtedajšej doby. Neúspešne viedol boj proti Normanom na juhu
Itálie, kde aj na čas upadol do zajatia.
Ako 50-ročný sa začal učiť grécky jazyk, aby mohol študovať
gréckych teológov, pretože v tomto období sa mimoriadne
zhoršili vzťahy medzi Východom a Západom.
Za jeho pontifikátu, resp. krátko po ňom, došlo k rozdeleniu
gréckej a latinskej cirkvi. Je paradoxné, že táto odluka spadá
práve do obdobia, keď pápeži začínajú chápať svoju starosť
o celú Cirkev aj ako právnu požiadavku.
Po predchádzajúcich napätiach, ktoré sa tiahli celé storočia,
sa v tomto období vyostril aj spor ohľadom jurisdikcie nad
južnou Itáliou, Bulharskom a Ilýriou – územiami, o ktoré
mal z cirkevnej jurisdikcie záujem Rím i Konštantínopol.
Z podnetu pápeža Leva IX. vyzval kardinál Humbert da Silva Candida carihradského patriarchu k poslušnosti. Odôvodňoval to univerzálnou mocou, ktorá je podľa evanjelia
udelená rímskemu biskupovi ako Petrovmu nástupcovi.
Keď Michal Cerularius nebol ochotný túto skutočnosť akceptovať, napísal Humbert exkomunikačnú bulu a 16. júla
1054 ju položil pred veriacimi, zhromaždenými na bohoslužbe v chráme Hagia Sophia, na oltár so slovami: „Videat
Deus et iudicet!“ (Nech to Boh vidí a rozsúdi!). Patriarcha odpovedal protiexkomunikáciou. Odluka rímskeho
kresťanstva od ortodoxného, ktoré pretrváva dodnes, bola
týmto spečatená. Aj napriek tomu, že ani jedna, ani druhá
strana neexkomunikovala cirkev na Východe či na Západe,
ale išlo len o osobnú exkomunikáciu. Do tejto schizmy boli
postupne zatiahnuté aj cirkevné spoločenstvá závislé od
Byzancie: Rusi, Bulhari a Srbi. Dnes môžeme konštatovať,
že išlo o tragické nedorozumenie a ľudské zlyhanie, a viac
o disciplinárne otázky či liturgickú prax, než o vieroučné
tajomstvo. Dodnes je sporné, či kardinál Humbert bol spl-
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nomocnený k takýmto ďalekosiahlym krokom. V tom čase
totiž pápežský stolec nebol obsadený. Lev IX. zomrel už 19.
apríla 1054 a jeho nástupca Viktor II. (1055 ‒ 1057) bol zvolený až o rok neskôr 13. apríla 1055. Pápež Lev IX. je pochovaný v Bazilike sv. Petra.
Sv. Gregor VII. (1073 ‒ 1085), pôvodným menom Hildebrand, sa narodil v Toskánsku okolo r. 1020. Bol v službách
pápeža Gregora VI., ktorého sprevádzal do vyhnanstva v Nemecku r. 1046. Rok po jeho smrti vstúpil do kláštora Cluny,
ktorý bol centrom reformného hnutia. V službách ďalších
pápežov (Lev IX., Mikuláš II., Alexander II.) pôsobil v Ríme
a v diplomatických službách Svätej Stolice.
Bol zvolený 22. apríla 1073. Meno prijal po Gregorovi I. (590
‒ 604). Svoju intronizáciu však z úcty k sv. Petrovi a Pavlovi odložil po ich sviatku (29. júna). Ide o pápeža reforiem,
podľa ktorého sa tieto cesty ozdravenia Cirkvi aj pomenovali.
Program reforiem najplnšie vyjadril na synodách – známych
ako „pôstne synody“ (1074, 1075) ‒ , kde znovu odsúdil svetskú investitúru a v programovom spise Dictatus papae (1075)
vyhlásil doktrínu nadradenosti pápežskej moci nad cisárskou a všetkých z nej vyplývajúcich dôsledkov: „Iba pápež
môže zosadzovať biskupov, preložiť ich, predsedať synodám
v zastúpení svojho legáta, vyhradiť všetky dôležité záležitosti
Svätej stolici“. Z tejto univerzálnej zodpovednosti vyplývajú aj
dôsledky voči svetskej moci: pápež „môže oslobodiť svojich
podriadených od povinnosti vernosti voči nespravodlivým“
a „je mu povolené zosadiť cisára“.
Ak bola na začiatku sporu v Cirkvi vôľa na získanie sebaurčenia, na oslobodenie sa od „vplyvu sveta“, tak teraz už išlo o závažný pomer kráľovskej a pápežskej plnej moci. Cisár Henrich
IV. (1056 ‒ 1106), ktorý zasahoval do práv Cirkvi, za čo mu
hrozil cirkevný trest, najprv reagoval takticky: rozhodol sa, že
sa vzdá. Exkomunikácia (vylúčenie z Cirkvi) panovníka totiž rozväzovala poddaných od poslušnosti k nemu. Nemecké
kniežatá mu pohrozili zosadením, ak sa do roka nezbaví kliatby. Jeho pokánie však, ako predpokladal pápež, bolo falošné.
Objavil sa síce v zime (koncom januára 1077) na dvore pevnosti Canossa pri Reggiu (na severnej strane Apenín), kde sa
práve zdržiaval Gregor VII., ktorý sa uberal do Nemecka, aby
vyriešil daný spor. Cisár ho ako kajúcnik, so ženou a deťmi,
takticky predišiel. Prekonal za veľkého nebezpečia Alpy a tri
dni prosil pápeža, aby zrušil exkomunikáciu, v čom mu Gregor ako kňaz vyhovel. Napriek tomu vedel, že ako protivník
cisára s ním prehráva politický boj. Týmto gestom pápeža nemecké kniežatá stratili právo na odopretie poslušnosti Henrichovi. Napriek tomu však v marci 1077 povolali za protikráľa
Rudolfa Švábskeho.

Nasledujúce roky prebehli v boji Henricha o jeho kráľovské
právo. Keď sa pápež po určitom váhaní postavil na stranu
Rudolfa a Henricha dal opäť do kliatby (1080), pohrozil mu
Henrich protipápežom, ak Rudolfa neexkomunikuje. V skutočnosti, keď sa spory vyostrili, dal Henrich zvoliť za protipápeža arcibiskupa z Ravenny Wiberta ‒ Klementa III. (1084
‒ 1100).
Henrichov plán prinútiť Gregora vojenskou silou nevyšiel,
vďaka normandskému vojsku, ktoré poskytlo pápežovi pomoc. Vojsko však natoľko zničilo Rím, že Rimania donútili
Gregora opustiť Večné mesto. Zomrel v Salerne 25. mája 1085
s povestnými slovami: „Dilexi iustitiam, odi iniquitatem, propterea morior in exilio“ (Miloval som spravodlivosť, nenávidím
neprávosť, preto zomieram vo vyhnanstve). Aj keď mu možno
zazlievať, že nepostupoval voči Henrichovi účinne diplomaticky, predsa v ňom môžeme vidieť osobnosť veľkňaza, ktorý
nekonal z pozície sily, ale dušpastierskej starostlivosti.

NESKOROSTREDOVEKÉ OBDOBIE
vzťah oltára a trónu, exil a pápežsk á
schizma, 1054 – 1415
Averz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate, striebre (na obrázku) a tombaku.

Bol pochovaný v kostole San Matteo v Salerne. Vyhlásený za
svätého bol v roku 1606.
Kalixt II. (1119 ‒ 1124). Pápež Gelázius pred smrťou určil
kardinálom za nástupcu svojho spolupracovníka, ktorý ho
sprevádzal do Francúzska ‒ palestrinského biskupa Connona. Ten však pápežskú hodnosť odmietol a navrhol kandidatúru arcibiskupa Guy de Vienne, ktorý bol 2. februára 1119
v Cluny jednohlasne zvolený prítomnými kandidátmi a potvrdený aj kardinálmi, ktorí ostali v Ríme, kam boli vyslaní
poslovia. O sedem dní neskôr, 9. februára bol tento rodák
z Burgundska vo svojom arcibiskupskom sídle intronizovaný
pod menom Kalixt II.
Problémom tohto obdobia bola pretrvávajúca investitúra,
teda zasahovanie politickej moci do vnútorných záležitostí
Cirkvi, predovšetkým pokiaľ ide o obsadzovanie pápežského
a biskupských stolcov. Koncom 11. storočia bola investitúra
upravená vo Francúzku a v r. 1105 v Anglicku. Ich príklad
viedol v r. 1122 k Wormskému konkordátu medzi pápežom
Kalixtom II. a Henrichom V. (1106 ‒ 1125). Cisár Henrich sa
po zrušení kliatby vzdal investitúry s prsteňom a s berlou. Slobodne zvolený biskup mal byť dosadený do svojho léna podaním žezla ‒ v Nemecku pred vysviackou, v Itálii a Burgundsku
po vysviacke.
S touto úpravou sa napätie zmiernilo. Investitúra zachovávala
životne dôležité záujmy oboch strán, predsa však bola vo väčšej
miere víťazstvom Cirkvi, ktorá získala na slobode. Zároveň bol
rozhodnutý boj o smer vo vlastných radoch. Cesta Henricha
IV. do Canossy (Canosská cesta = poníženie) bola aj výstražným signálom pre svetskú moc. Slobodné rozhodnutie Cirkvi
o obsadení cirkevných úradov, aké stanovil Wormský konkordát, dalo síce panovníkovi možnosť odmietnuť kandidáta na
cirkevný úrad v jednotlivom prípade, vcelku však jeho práva
boli pri menovaní cirkevných hierarchov veľmi obmedzené.
Výsledkom víťazstva Cirkvi, ktoré sa označuje aj ako gregoriánska reforma, bolo aj posilnenie primátu pápeža v Cirkvi.
Jeho myšlienky, ktoré rezonovali po celý raný stredovek ‒ že
pápež je hlavou celého sveta (Caput totius orbis) a jemu prislúcha (nie kráľovi) zvolávať a schvaľovať synody, že je apelačnou
inštanciou pri obžalobe biskupov a vo všetkých dôležitých záležitostiach má vyhradené právo rozhodovať ako posledný ‒,
sa stali u Gregora VII. v spomínanom Dictatus Papae z roku
1075 už pevným pápežským presvedčením. Samotní metropoliti sú spojení s Rímom udelením pália, znaku arcibiskupskej hodnosti. Od 11. storočia im to pápež obyčajne neposiela,
ale odovzdáva v Ríme (v ostatnom čase aj pri pastoračných
návštevách v jednotlivých krajinách, napr. v Bratislave a Olomouci r. 1990, v Košiciach r. 1995).
Spojenie s Rímom sa vyjadruje od 12. storočia aj pravidelnou
návštevou biskupov v Ríme, ba podávaním správ biskupov
o živote ich diecéz (Visitatio ad limina Apostolorum), ktoré sa
v našej oblasti zvyčajne koná každých päť rokov.
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Pápež Kalixt II. zvolal roku 1123 Deviaty ekumenický koncil
(I. lateránsky a prvý na Západe vôbec). Vyhlásil druhú križiacku výpravu (1147 ‒ 1149), ktorá sa skončila neúspechom.
Zomrel náhle 13. decembra 1124 v Lateráne a bol pochovaný
v rovnomennej bazilike.
Inocent III. (1198 ‒ 1216). Do služby najvyššieho pastiera
Cirkvi bol 8. januára 1198 zvolený kardinál-diakon Lothar
Conti di Segni. Narodil sa v roku 1160 v Gavignane blízko
Ríma a v mladosti študoval teológiu v Paríži a v Bologni. Zastával viaceré posty v Cirkvi.
Pápež, ktorý prijal meno Inocent III., bol veľmi mladý, mal
iba 38 rokov. Ale bol to vyzretý, energický muž, pripravený
dôstojne prijať zodpovednosť, akú služba Kristovho námestníka vyžadovala. Bol rovnako presvedčený, že do svojich rúk
dostal moc, ďaleko presahujúcu možnosti akéhokoľvek iného smrteľníka. V skutočnosti bola pápežská autorita v Ríme
v dobe jeho zvolenia prakticky nulová a na území cirkevného
štátu veľmi skromná. To bola situácia, aká sa k osobnosti jeho
formátu nehodila, a preto sa Inocent ešte pred svojou intronizáciou 22. februára v Chráme sv. Petra rozhodol pápežskú
moc v Ríme upevniť.
Inocent III. naozaj chcel počas niekoľkých týždňov ovládnuť
civilnú mestskú správu a položiť tak základy účinnej reorganizácie cirkevnej moci. Využil pritom svoje rozsiahle a vplyvné
príbuzenstvo. Vďaka nemu sa podarilo spojiť nemálo rímskych šľachtických rodín do akejsi oligarchie, ktorá úspešne
kontrolovala situáciu v meste až do mája 1203. Vtedy však vypukli nečakané ľudové nepokoje a Inocent III. bol nútený ujsť
z Ríma do Palestriny.
Viac ako desať rokov sa Inocent III. musel zaoberať ríšskou
politikou a navzdory potupe, ktorú mu pripravil Oto IV.
(1198 ‒ 1215), sa tento pápež nakoniec vďaka svojej brilantnej
stratégii presadil i v európskom meradle. Stal sa stelesnením
zákona a poriadku. To znamená, že v rámci zachovania tejto
novej tváre pápežskej moci mohol pontifik zasahovať do vnútorných záležitostí rôznych krajín.
Inocent III., vedomý si účinných prostriedkov duchovnej povahy, týmto spôsobom, presnejšie pomocou interdiktu, donútil francúzskeho panovníka Filipa II. Augusta (1180 ‒ 1223),
aby prijal späť odvrhnutú ženu Ingeborg, a anglického kráľa
Jána Bezzemka (1199 ‒ 1216), aby sa prehlásil vazalom Rímskej cirkvi. Lénnu prísahu pápežovi urobil takisto aragónsky
kráľ Peter II., český kráľ Přemysl Otakar I. (1197 ‒ 1230), leónsky kráľ Alfonz IX. i portugalský kráľ Sancho I. Vojsko španielskeho kráľa v r. 1212 v bitke pri Las Navas de Tolosa v mene
kresťanstva definitívne zastavilo mocnú arabskú expanziu.
Tento pápež, hoci nemal väčšiu politickú či vojenskú moc ako
jeho súčasníci v stredoveku na pápežskom stolci, bol v podstate veľmi vplyvný aj na politickom poli.
Vrcholom jeho pontifikátu bol Dvanásty ekumenický koncil
(IV. lateránsky). Zahájený bol 11. novembra 1215. Účasť bola
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obrovská: viac než 70 patriarchov a arcibiskupov, okolo 400
biskupov a 800 opátov, nehovoriac o rôznych vyslancoch európskych panovníkov a o osobnej prítomnosti Fridricha II.
(1215 ‒ 1250). Výsledky koncilových uznesení, vydaných v 70
kánonoch a nakoniec zhromaždených v Corpus iuris canonici,
vychádzali z náuky o „transsubstanciácii“ (prepodstatnení),
čo vyjadrovalo náuku o Eucharistii; ďalej príkaz a povinnosti
každého kresťana aspoň raz do roka sa vyspovedať a prijať Eucharistiu, až po odsúdenie najrôznejších foriem herézy.
Schválil rehoľu dominikánov a františkánov.
Zomrel 16. júla 1216. Bol pochovaný v Bazilike sv. Jána v Lateráne.
Sv. Celestín V. (1294). K jeho voľbe došlo za zvláštnych okolností. Po smrti Mikuláša IV. (+1292) ostal pápežský trón neobsadený dvadsaťsedem mesiacov. Po mnohých úsiliach sa
dvanásť kardinálov, rozdelených skôr rodinnými než osobnými či politickými nezhodami, konečne dohodlo na zbožnom pustovníkovi, 84-ročnom Petrovi Morrone, ktorý prijal
voľbu až na veľké naliehanie 29. augusta 1294. Voľbu určitým
spôsobom ovplyvnil Karol II., kráľ Sicílie a Neapola (1285
‒ 1309). V marci 1294 prišiel do Perugie, aby ratifikoval tajnú zmluvu, ktorú uzavrel s Jakubom II. Aragónskym (1291
‒ 1327) v r. 1293, o odsunutí jeho brata Fridricha zo Sicílie.
Karol údajne napísal štyri mená kandidátov, ktorí prichádzali
do úvahy. Neviedlo to síce k nijakému výsledku, no po jeho
odchode, v napätej atmosfére, keď vypukli nepokoje v Ríme
a boje v orvietskej oblasti, kardinál Latino Malabranca 5. júla
zhromaždeným kardinálom oznámil, že istý zbožný pustovník prorokoval Boží trest, ak nechajú Cirkev dlhšie bez najvyššieho pastiera. Kardinál, ktorý bol dekanom kardinálskeho
zboru, sa rozhodol hlasovať za pustovníka Petra, ktorý mal byť
údajne tým hlasom varujúcim kardinálov, a k nemu sa pridali
aj ďalší, čo viedlo nakoniec k jednohlasnej voľbe.
Nový pápež sa narodil okolo r. 1210 v Isernii v grófstve Molise ako jedenáste dieťa v roľníckej rodine. V mladosti vstúpil
do benediktínskeho kláštora Santa Maria di Faifula (neďaleko
Montagna), no okolo r. 1230 sa utiahol k pustovníckemu životu v Abruzzi. Za kňaza bol vysvätený v Ríme. Niekoľko rokov
žil v jaskyni na hore Morrone nad Sulmonou, v r. 1245 sa utiahol do neprístupnejších oblastí Maielly. Po celý čas svojím príkladom inšpiroval podobne zmýšľajúcich rehoľníkov, ktorých
neskoršie nazývali celestínci. Urban IV. ich v júni 1263 začlenil
do benediktínskej rehole. Miestny biskup dovolil Petrovi r.
1259 postaviť kostol k úcte Panny Márie na úpätí hory Morrone. Jeho bratstvo sa neskoršie spojilo s radikálnymi františkánmi. V snahe zabezpečiť si nezávislosť od zasahovania
miestnej cirkevnej autority, vybral sa r. 1274 pustovník Peter
do Lyonu, kde získal od Gregora X. slávnostné privilégium,
potvrdzujúce začlenenie bratstva do benediktínskej rehole.
Pustovník Peter si zvolil pápežské meno Celestín. Ľud ho
oslavoval ako „pápeža-anjela“.

NESKOROSTREDOVEKÉ OBDOBIE
vzťah oltára a trónu, exil a pápežsk á
schizma, 1054 – 1415
Reverz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate, striebre (na obrázku) a tombaku.
Novozvolený pápež si čoskoro uvedomil, že je nástrojom
v rukách mocnárov búrlivého stredoveku. Napríklad na radu
Karola z Anjou menoval dvanásť nových kardinálov. Mal radšej samotu a asketický život (pod pápežským rúchom nosil
rehoľný habit). Pápežská administratíva mu robila ťažkosti,
čo mnohí zneužívali na dosiahnutie rôznych hodností a práv.
Nakoniec sa pápežského úradu vzdal a dožil svoj život v Castel Fumone (+1296) v malej horskej dedine pri Ferentine, kde
bol prakticky väznený v tvrdých podmienkach. Jeho telo bolo
prevezené do kostola Collemaggio v Aquile. Roku 1311 ho
Klement V. vyhlásil za svätého.
Bonifác VIII. (1294 ‒ 1303). Jeho nástup na pápežský stolec je
spojený s krátkym výnimočným pontifikátom jeho predchodcu Celestína V. Benedetto Caetani sa narodil asi v roku 1230
v Anagni. Bol zvolený 24. decembra 1294. Vybral si meno Bonifác VIII. Pápež s menom Bonifác, v poradí VII. (jún – júl

974, august 984 – 20. júl 985), hoci je od r. 1904 označovaný za
protipápeža, objavuje sa v starobylých oficiálnych zoznamoch
pápežov, aj keď sa zvyčajne označuje za neplatného. Niektorí
tvrdia, že bol legitímnym pápežom prinajmenšom od dátumu
smrti Jána XIV. v auguste 984.
Bonifác VIII. sa pokladá za jedného z najvýznamnejších pápežov vrcholného stredoveku. Ako prvý slávil Svätý rok (1300),
ktorý sa mal opakovať každých 100 rokov. Založil Univerzitu
„Sapienza“ v Ríme. Bol mecenášom znamenitých umelcov
tohto obdobia.
Pápež Bonifác VIII. bol rozhodnutý zaistiť predchádzajúcu zvrchovanosť pápeža proti politickej moci. Ako právnik
pochádzajúci z rímskej šľachty robil všetko preto, aby vzťah
medzi Cirkvou a štátom bol na takej úrovni ako za jeho predchodcu Inocenta III. (1198 ‒ 1216). Narazil však na rozhodný
odpor svetskej moci, ktorú vtedy reprezentoval francúzsky
kráľ Filip IV. Pekný.
Do prvého konfliktu s ním prišiel kvôli zdaneniu kléru a potom kvôli biskupstvu v Pamiers. V roku 1296 vydal pápežskú
bulu Clericis laicos, ktorá zakazovala platiť dane panovníkovi
bez súhlasu pápeža. Tiež exkomunikáciou mal byť potrestaný
zemepán, ktorý by takú daň prijal. Bula bola zameraná nielen
proti politike francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného (1285 ‒
1314), ale aj anglického kráľa Eduarda I. (1272 ‒ 1307). Na
rozdiel od doby Inocenta III. však mali obidvaja králi podporu svojich poddaných. Pápežom vydaná bula Unam sanctam (1302) potvrdzovala, že pápežstvo je jediným prameňom
moci, a teda kráľovská moc jej musí byť úplne podriadená.
Bula vyvolala veľký odpor zo strany kráľa a jeho prívržencov.
Kráľ Filip IV. dal do obehu sériu pamfletov, ktoré propagovali
myšlienku, že „národná cirkev“ je povinná podporovať kráľa
ako svojho Bohom ustanoveného ochrancu (napr. spis Dialóg
klerika a rytiera). Pápež Bonifác VIII. odpovedal roku 1301
bulou Ausculta fili, v ktorej vyhlásil absolútnu zvrchovanosť
pápeža nad kráľom.
Filip IV. sa nepodvolil nariadeniam pápeža, preto Bonifác
VIII. pripravoval slávnostnú exkomunikáciu a zosadenie kráľa. Avšak dvadsaťštyri hodín pred jej plánovaným zverejnením 8. septembra 1303 vpadli kráľovi priatelia do pápežského
paláca v Anagni (neďaleko Ríma) a Bonifáca zajali. Mestské
obyvateľstvo síce zakročilo a 86-ročného pápeža po troch
dňoch väzenia o chlebe a vode oslobodilo, no nemohlo zabrániť jeho smrti 11. októbra, ktorú vyvolali predchádzajúce
udalosti.
Klement V. (1305 ‒ 1314). Jeho pontifikát trval 8 rokov a 10
mesiacov.
Pápež Benedikt XI. (1303 ‒ 1304) po osemmesačnom pontifikáte zomrel v Perugii, a tak sa kardináli podľa starého zvyku zhromaždili v tomto meste. Boli rozdelení na dva tábory:
v jednom boli prívrženci francúzskeho Filipa IV. a rodiny Colonnovcov, ktorí boli opatreniami Bonifáca VIII. hlboko ura-
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zení, a v druhej skupine boli prívrženci tohto pápeža. Až po
jedenásťmesačnom bezvýslednom vyjednávaní uzavreli určitý
kompromis, z ktorého vzišiel 14. novembra 1305 arcibiskup
z Bordeaux, Bertrand de Goth, ktorý v tom čase nepatril pod
francúzsku právomoc, pretože od r. 1303 toto územie spravovali Angličania. Prijal meno Klement V. (1305 ‒ 1314).
Na územie Itálie vôbec neprišiel a kardinálov pozval na korunováciu do Lyonu. Mal síce úmysel neskoršie sa usadiť v Ríme,
zatiaľ sa však zdržiaval v rôznych francúzskych mestách a od r.
1309 preložil sídlo pápeža do Avignonu.
Zvolal Pätnásty ekumenický koncil, ktorý sa konal vo Vienne
v r. 1311 ‒ 1312. Na naliehanie kráľa Filipa IV. zrušil bohatý
a vplyvný rád templárov. Založil univerzity v Oxforde a Perugii a na Univerzite v Bologni zriadil katedru hebrejčiny, sýrčiny a arabčiny.
Jeho pontifikát bol poznačený zvláštnymi udalosťami: pri
korunovácii v Lyone sa zrútil múr, ktorý spôsobil smrť niekoľkým účastníkom slávnosti, pápežská tiara sa ocitla v prachu. V deň jeho odchodu do Avignonu (1309) požiar zasiahol
pápežský kostol v Ríme ‒ Lateránsku baziliku. Zomrel 20.
apríla 1314. Ani po smrti jeho telo nenašlo pokoja. Katafalk
sa vznietil od sviečky a mŕtve telo pápeža bolo poznačené
ohňom. Je pochovaný vo Francúzsku, v Uzeste.
Ján XXII. (1316 ‒ 1334). Pápežom bol 18 rokov a takmer 4
mesiace.
Pápeži, ktorí sídlili v Avignone ‒ bolo ich sedem ‒, boli úplne závislí od francúzskych panovníkov a boli nástrojmi ich
nacionálnej politiky, a to aj napriek tomu, že to boli muži
mravne bezúhonní a vysoko vzdelaní. V roku 1348 kúpil
Klement VI. Avignon s celým okolím a urobil z neho samostatné pápežské teritórium, ktoré však bolo obklopené územím francúzskeho kráľovstva, a tým vlastne uzatvorené voči
svetu. Čo pápeži v bojoch 12. a 13. storočia úspešne uhájili
proti politike nemeckých cisárov, toho sa teraz francúzski
pápeži dobrovoľne vzdali v prospech francúzskej koruny.
Myšlienka univerzálnej cirkevnej jednoty tým veľmi utrpela
(zo 134 kardinálov menovaných v rokoch 1316 ‒ 1378 až 113
bolo Francúzov). Tiež vydržiavanie novovzniknutých pápežských úradov v Avignone nútilo pápežov hľadať nové zdroje
príjmov v rozličných poplatkoch (annaty, taxy, desiatky...),
čo vyvolalo nespokojnosť a viedlo neraz ku korupcii. Podľa príkladu pápežov ani biskupi sa nezdržiavali vo svojich
biskupstvách, čím veľmi trpela cirkevná disciplína. Na obranu týchto pápežov však treba uviesť, že pokračovali, niekedy mimoriadne energicky, v činnosti svojich predchodcov.
Niektorí z nich vykonali dokonca úprimné reformy Cirkvi,
ktoré smerovali predovšetkým k zlepšeniu jej administratívneho systému.
Ján XXII., vlastným menom Jacques Duése, sa narodil v Cahors (Francúzsko). Bol zvolený 5. septembra 1316 v Lyone potom, čo pápežský stolec ostal dva roky neobsadený.
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Ustanovil súd Sacra Rota (t.j. lavica sudcov do kruhu). Dal
postaviť pápežský palác v Avignone. Úrad pápežského spovedníka v pápežskom paláci vyhradil augustiniánovi s biskupskou hodnosťou. Rozšíril misie na Cejlón, do Núbie a medzi Tatárov. Zaviedol procesiu na sviatok Božieho Tela, ako aj
sviatok Najsvätejšej Trojice. Kanonizoval Tomáša Akvinského
a schválil mníšsky rád olivetánov.
Zomrel 4. decembra 1334. Bol pochovaný v katedrále v Avignone.
Gregor XI. (1370 ‒ 1378). Dňa 30. decembra 1370 zvolili kardináli za pápeža Pierra Rogera de Beaufort, synovca Klementa
VI., ktorému strýko venoval kardinálsky klobúk ako sedemnásťročnému. Narodil sa okolo r. 1329 v Maumonte.
Gregor bol čnostný, veľmi citlivý, ale mal podlomené zdravie.
V každom prípade sa Gregor XI. úprimne snažil preniesť pápežský stolec späť do Ríma.

RENESANČNÉ OBDOBIE
umenie, k ultúra, refor mácia
a rek atolizácia, 1417 – 1621
Averz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate, striebre (na obrázku) a tombaku.

Na pobyt v Avignone vplývali mnohé faktory: Miláno a Florencia si uzurpovali pápežské teritórium, mestá cirkevného
štátu odmietli platby, proti milánskym panovníkom Viscontiovcom sa malo organizovať trestné vojenské ťaženie... Ale až
keď 17. januára 1377 Gregor XI. slávnostne vtiahol do Ríma
v sprievode trinástich kardinálov a ľud jasal pri jeho príchode: „Pochválený buď, Najvyšší pastier, ktorý prichádza v mene
Pána!“, jeho rezidenciou sa opäť stal Vatikán, ktorý už zostal
pápežským sídlom natrvalo. Tzv. „babylonské zajatie“, ako sa
niekedy hovorí avignonskému exilu pápežov (trvalo 70 rokov), sa definitívne skončilo. Mohla sa očakávať určitá zmena
k lepšiemu. Nastal však opak. Pápežova smrť v nasledujúcom
roku, 27. marca 1378, urobila koniec všetkým nádejam, ktoré
sa spájali s jeho osobou. V tú noc, keď Gregor zomrel, avignonský palác takmer úplne spustošil požiar.
V Ríme pripomína pápežov návrat zvonica Baziliky Santa
Maria Maggiore.
Gregor nebol len posledný avignonský, ale až doposiaľ i posledný francúzsky pápež. Jeho pomník nájdeme v Kostole sv.
Františky Rímskej na Fore, kde je pochovaný. Veľký reliéf nad
sarkofágom zobrazuje Gregorov vstup do mesta r. 1377.
Urban VI. (1378 ‒ 1389). Po viac ako 70 rokoch sa konkláve
opäť konalo vo Večnom meste. Keďže rímsky ľud sa obával,
že zasa zvolia francúzskeho pápeža, vyvinul na kardinálov
nátlak. Žiadal si za pápeža Rimana alebo Taliana, a robil to
tak búrlivo, že sa šestnásti kardináli (jedenásť Francúzov, štyria z Itálie, jeden Španiel) mohli v prípade zdráhania obávať
o svoj život. Keď demonštranti vtrhli do konkláve, označili zhromaždení kardináli za zvoleného rímskeho kardinála
Tibaldeschiho (8. apríla 1378). V skutočnosti však bol zvolený
za pápeža arcibiskup z Bari ‒ Bartolomeo di Prignano ‒ , ktorý voľbu prijal a dal si meno Urban VI. Situácia sa vysvetlila
a hoci kardináli odišli načas z Ríma, na pápežskú korunováciu
18. apríla sa vrátili do Večného mesta a zložili Urbanovi VI.
prísahu, a tým uznali jeho právoplatné zvolenie.

Nový pápež Urban VI. natoľko dával najavo svoje diktátorské
spôsoby, že po troch mesiacoch označili kardináli (11 Francúzov a Španiel Peter de Luna ‒ neskorší avignonský pápež
Benedikt XIII.) jeho voľbu za neplatnú. Opustili Rím a 20.
septembra 1378 zvolili vo Fondi nového pápeža, pôvodom
Francúza, ktorý prijal meno Klement VII. (1378 ‒ 1394). Zanedlho sa usadil v Avignone. Urbana sa zriekli aj traja italskí
kardináli (štvrtý medzitým zomrel) a pridali sa ku Klementovi. Tak po dobu tridsaťšesť rokov chceli byť na čele Cirkvi
dvaja, a od r. 1409 aj traja pápeži naraz.
Nejasná právna situácia dávala každému kniežaťu možnosť
rozhodnúť sa podľa svojich záujmov, buď pre Urbana alebo
Klementa, prípadne za ústupky svoju pozíciu znovu zmeniť.
Tento rozkol sa tiahol cez biskupov, rehole, kňazov a veriacich
(každý z pápežov exkomunikoval svojho konkurenta a jeho
stúpencov) a keď boli v Ríme a v Avignone zvolení nástupcovia jedného i druhého pápeža, toto rozštiepenie sa stalo trvalým stavom. Obidvaja pápeži boli tak hlboko presvedčení
o svojej platnosti, že považovali za vážny záväzok svedomia
brániť všetkými spôsobmi svoje pápežstvo. Na požiadavku,
aby sa dobrovoľne vzdali úradu, a tým uvoľnili cestu k jednote
Cirkvi, odpovedali: „Non possumus“ (Nemôžeme). Chápali
totiž svoju úlohu ako pravú a platnú v apoštolskej postupnosti
a udržať ju neporušenú pokladali pred Bohom za svoju povinnosť.
Otázka legitimity pápeža bola v tomto čase nejasná aj významným osobnostiam. Napr. sv. Katarína Sienská vystupovala za
právoplatnosť rímskeho Urbana VI., sv. Vincent Ferrarský zas
obhajoval Klementa VII. sídliaceho v Avignone. Niektorí nevyslovovali pri modlitbe meno pápeža, ale uvádzali modlitbu
za toho „kto je právoplatne zvolený“.
Pápež Urban VI. zomrel 15. októbra 1389 v Ríme, kde je pochovaný v Bazilike sv. Petra. Bol zatiaľ posledným pápežom,
ktorý pred voľbou nebol kardinálom.
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Renesančné obdobie – umenie, kultúra,
reformácia a rekatolizácia, 1417 – 1621
Vstup do kresťanského novoveku je poznačený mnohými prejavmi zmien v spoločenskej i náboženskej oblasti. V klasickej
latinčine reformare, reformatio znamenalo: pretvorenie, navrátenie nejakej veci do pôvodnej formy. Kresťanstvo prijalo
tento pojem, pričom mu dalo nový zmysel. U cirkevných otcov aj v starovekej liturgii sa slovo „reforma“ používalo v antropologickom zmysle a znamenalo navrátenie Božieho obrazu v človekovi, ktorý bol zničený hriechom. Antropologický
zmysel reformy bol prijatý spisovateľmi stredoveku a pretrval
až do našich čias. V 11. storočí sa objavuje nové chápanie slova „reforma“ – v zmysle spoločenskom, ako reforma Cirkvi:
cirkevných inštitúcií a ľudského prvku Cirkvi. Tento prvok
sa prejavil už v gregoriánskej reforme. Jej cieľom sa malo stať
navrátenie pôvodnej formy životu Cirkvi. V tomto význame
„reforma“ bola žiadaná koncilmi i pápežmi aj v neskoršom
období, konkrétne počnúc od 14. storočia. V tomto a nasledujúcom období sa objavuje všeobecná výzva: Reformatio
Ecclesiae in capite et in membris (reforma Cirkvi v jej hlave
i údoch). Od vystúpenia Martina Luthera sa používa výraz
reforma pre hnutie na pôde Cirkvi a reformácia mimo Cirkvi
alebo proti nej. Súčasníci tohto obdobia rozdiel v mnohom
ešte nevideli.
Martin Luther a jeho prívrženci totiž takisto žiadali reformu štruktúry Cirkvi, pričom sa angažovali v takejto reforme
predovšetkým z pastoračných dôvodov, v mene duchovných
potrieb veriacich. Chceli odstrániť zneužitia a nedostatky zo
života vtedajšej Cirkvi. V spisoch z rokov 1520, 1521 a zvlášť
1530 Luther rozvíja program reformy odpustkov, spovede, sv.
omše, sv. prijímania, celibátu, kultu relikvií. Z týchto praktík
chce odstrániť všetko, čo sa nezhoduje – podľa jeho mienky – s biblickým duchom. A pretože zneužitia boli – podľa
presvedčenia Luthera – podmienené ohlasovaním cirkevnej
náuky, celá reforma Cirkvi sa musí začať obnovou služby Božieho slova, obnovou v duchu biblickom.
V spoločenskej historiografii boli na označenie náboženskej
reformy v 16. stor. prijaté dva termíny: reformácia a protireformácia. Prvý sa týka zásadne protestantskej reformy, druhý
katolíckej. Táto tradičná, dodnes zachovaná terminológia, zdá
sa, napovedá, akoby katolícka reforma 16. storočia bola iba
odpoveďou a odporom vo vzťahu k reformácii. V cirkevných
dejinách na vyjadrenie reformného hnutia v Katolíckej cirkvi
oveľa výstižnejšie poslúži výraz rekatolizácia.
Katolícka i protestantská reforma mali spoločný prameň vo
všeobecnom reformnom duchu doby. Prostriedky na jej realizáciu však boli rozdielne, a preto aj úsilie o zmenu prinieslo
rozdielne ovocie.
Dôvodom začatia reformácie boli viaceré príčiny v spoločenskom a cirkevnom živote. Predovšetkým poklesla autorita
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pápežov počas ich pobytu v Avignone, ako aj dlhotrvajúcej
pápežskej schizmy, no najmä počas obdobia renesancie. Tento fakt sa premietol aj do miestnych spoločenstiev cirkví, kde
sa často objavuje hromadenie benefícií v rukách toho istého
hierarchu. Medzi vyšším a nižším klérom jestvovali veľké sociálne rozdiely. Kapituly kanonikov sa obsadzovali zvyčajne
šľachtickými synmi, ktorí neprijali svätenie a v povinnostiach
chóru ich zastupovali kapláni. Kláštory boli v niektorých prípadoch zaplnené rehoľníkmi, ktorí nemali rehoľného ducha,
ale vstúpili do kláštora z prinútenia rodiny, či z iných spoločenských dôvodov.
Na poli spoločenskom v 14. a 15. storočí nastáva nebývalý
rozkvet obchodu. Sú to predovšetkým italské prístavné mestá
Janov a Benátky, na severe zasa Bruggy a Antverpy. Kapitál sa
dostáva do rúk bankárov, predovšetkým v Itálii, zo známych rodín, ako sú: Bardi, Peruzzi, Acciuoli, Alberti, Medici. V Augsburgu je to významná rodina Fuggerovcov, od ktorých si požičiaval vysoké sumy aj sám cisár Karol V.
Obdobie 14. a 15. storočia je dobou technických vynálezov.
Jedným z nich je kompas, ktorý pravdepodobne v 14. storočí vynašli námorníci z Amalfi. O storočie neskoršie to viedlo
k úplnému prevratu v moreplavbe. Portugalci a Španieli prví
organizujú výpravy, začína sa éra veľkých geografických objavov. Bartolomeo Diaz objavil Mys Dobrej nádeje (1487).
Vasco de Gama oboplával Afriku, dostal sa do Indie (1497
‒ 1499), ktorá sa stala základom koloniálnej moci Portugalska. Výprava Kolumba, ktorý 12. 10. 1492 dosiahol americký
ostrov San Salvador, začala sériu nových objavov v Amerike.
K vynálezom tohto obdobia možno prirátať aj pušný prach,
ktorý sa prvýkrát použil v r. 1346 v bitke pri Crécy (Kresčak),
čo úplne zmenilo v nasledujúcom období stratégiu vedenia vojen. Pri jednotlivých vojnových ťaženiach sa do armády verbovali platení vojaci – žoldnieri. S rastom materiálnej kultúry sa
začalo rozvíjať umenie a rástla túžba po duchovných dobrách
v duchu antickej vzdelanosti (humanizmus a renesancia).
Scholastika strácala vedúce miesto na univerzitách. V 14. storočí sa mení štruktúra obyvateľstva aj v oblasti vzdelania. Nebola to už len záležitosť kléru, pribudlo mnoho laikov, najmä
právnikov, filozofov a lekárov, ktorí sa vzdelávali na svetoznámych univerzitách.
V literatúre sa objavujú hrdinovia antickej filozofie a štátnici,
zákonodarcovia, vojvodcovia, vynikajúci ľudia (homo-humanizmus) antického sveta. Spočiatku mal renesančný humanizmus ráz kresťanský, neskoršie však začína nadobúdať prejavy
zosmiešňovania Cirkvi, sekularizácie, pôžitkárstva, ktoré sa
pozvoľna vlúdilo aj do života niektorých cirkevných hodnostárov, a tým sa stali postupne predmetom ostrej kritiky zo
strany reformátorov.

Martin V. (1417 ‒ 1431). Pápežom bol 13 rokov a 3 mesiace.
Koncilu v Kostnici (1414 ‒ 1418), ktorý riešil prípad Majstra
Jána Husa a Johna Viklefa, ako aj otázku pápežskej schizmy
– trojpápežstva, sa podarilo vynútiť si odstúpenie rímskeho
Gregora XII. a zosadenie Benedikta XIII. z Avignonu aj pisanského Jána XXIII. Tým bola prekonaná kríza, ktorá ohrozovala život Cirkvi. Ťažko sa dá však odhadnúť, koľko morálnej
autority tým pápežstvo stratilo.
Nový pápež, pôvodným menom Oddone Colonna, sa narodil
v Ríme. Bol zvolený po trojdňovom konkláve, ktoré sa konalo
v halách veľkého obchodného domu, 11. novembra 1417. Po
oznámení bielym dymom a radostnom „Habemus papam!“
(Máme pápeža!) do priestorov obchodného domu, kde sa
konkláve konalo, vylomili dvere a cisár Žigmund sa radostne
vrhol pápežovi k nohám, čo vyjadrovalo aj jeho legitímne prijatie zo strany svetskej moci a ukončenie schizmy.
Martin V. sa 29. septembra 1427 vrátil do Ríma, hoci dostal ponuky usadiť sa aj v iných európskych mestách. Večné
mesto, ako uvádza história, bolo „úplne zničené a spustošené, takže v ničom nepripomínalo mesto. Bolo vidieť zničené domy, zrútené chrámy, pusté ulice, zablatené a opustené
mesto, trpiace nedostatkom všetkého.“ Chudoba bola taká
veľká, že napríklad v roku 1414 na sviatok sv. Petra a Pavla
nemohla byť zapálená na hrobe apoštolských kniežat žiadna
lampa. S neúnavnou energiou sa Martin V. pustil do jeho znovuvybudovania.
Pápež bol mecenášom umenia. Slávil v poradí piaty Jubilejný rok (1423), 33 rokov po predchádzajúcom jubilejnom
roku (na pamiatku dĺžky pozemského života Ježiša Krista).
Slávenie tohto svätého roka bolo v čase, keď prebiehal pokus
o všeobecný koncil v Pávii, ktorý otvorili 22. júna 1423 pod
vedením troch pápežských legátov. Krátko nato, keď vypukol
v Pávii mor, koncil bol preložený do Sieny (21. augusta 1423
‒ 26. februára 1424). Zasadnutia ukončili bez konkrétneho
riešenia kvôli krutej vojne, ktorá zabránila biskupom prísť do
Ríma.
Martin V. zomrel 20. februára 1431. Bol pochovaný v Bazilike
sv. Jána Lateránskeho pred pápežským oltárom, kde doteraz
vidieť jeho náhrobok.
Mikuláš V. (1447 ‒ 1455). Znaky renesancie, ktoré sa prejavovali v tomto období, neostali iba pri umení, ale s klasickým
umením sa napodobňoval aj klasický štýl života ‒ ten bol
často od kresťanstva vzdialený. A tak od Mikuláša V. (1447 ‒
1455) až po Leva X. (1513 ‒ 1521) sedeli na svätopeterskom
stolci pápeži, ktorí boli skvelí politici, vojvodcovia a štedrí
podporovatelia umenia a vedy. Vybudovali Vatikánsku knižnicu a obohatili ju jedinečnou zbierkou kódexov a rukopisov. Ozdobili Rím nádhernými stavbami chrámov a palácov.
Z hľadiska dobovej je to pochopiteľné, nemožno však očakávať, že v takomto prostredí nádhery a zosvetštenia sa udomácnil duch asketického a nábožného života. Počas pontifikátu

renesančných pápežov (Mikuláš V., Kalixt III., Pius II., Pavol
II., Sixtus IV., Inocent VIII., Alexander VI., Július II. a Lev X.)
sa akoby zabudlo na vznešené poslanie nástupcov sv. Petra
a naopak, pápežský dvor sa luxusom a nádherou ‒ poznačený
v niektorých prípadoch morálnymi deliktami ‒ len málo líšil
od panovníckych dvorov v Európe. Pri takomto štýle života,
ktorý sa v mnohom prispôsobil svetáckemu životu kniežat,
nebolo ochoty ani sily venovať sa naliehavým potrebám reformy Cirkvi.
Mikuláš V., vlastným menom Tommaso Parentucelli sa narodil v Sarzane. Bol zvolený ako 49-ročný 6. marca 1447 a 19.
toho istého mesiaca bol intronizovaný. Po zvolení si nevybral
žiadny erb a ako insígnie používal prekrížené apoštolské kľúče
sv. Petra.
Podarilo sa mu uzavrieť zmluvu s rakúskym panovníkom
Fridrichom III. (1440 ‒ 1493) o právach a privilégiách Cirkvi
a ríše. A tak Fridricha v roku 1453 korunoval za rímskeho ci-
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sára (bol posledným kráľom korunovaným v Ríme). Upravil
politické vzťahy medzi Francúzskom a Anglickom. Španielsku
pomohol definitívne sa oslobodiť od Saracénov. Okrem toho
začal stavbu Baziliky sv. Petra v podobe, v akej ju poznáme
v súčasnosti. Mikuláš sústredil vo vatikánskych palácoch všetky cirkevné úrady a umiestnil tam aj dve lateránske knižnice,
čím položil základ Vatikánskej knižnici.
29. mája 1453 padol Konštantínopol a nádej na úniu tým zanikla.
Slávil sa šiesty Svätý rok. Pápež Mikuláš V. znovu uzákonil
cyklus 50 rokov, stanovený Klementom VI. Rok dostal pomenovanie „Zlatý rok“, keďže sa prvýkrát v predvečer Vianoc
1449 s mimoriadnou okázalosťou otvorila v Bazilike sv. Jána
v Lateráne „Zlatá brána“. (Zdá sa, že táto brána, o ktorej sa
rozprávali legendy, naozaj existovala, bola celá zo zlata a neskôr bola údajne zamurovaná v Bazilike sv. Petra.)
Zomrel 24. marca 1455. Je pochovaný vo Vatikánskych kryptách.

ko Corsignano, dnešnú Pienzu, v renesančnom štýle. Založil
Collegio degli Abbreviatori, zložené z humanistov-literátov
poverených zbieraním, usporadúvaním a korektúrou dokumentov Cirkvi. Kanonizoval svätú Katarínu Sienskú. Napokon sa pápež sám chcel postaviť na čelo flotily a tiahnuť proti
Turkom. Ale telesne úplne vyčerpaný zomrel 15. augusta 1464
ešte pred nalodením v Ancone. Jeho rakva bola prevezená do
Ríma a uložená v Kostole San Andrea della Valle.
Sixtus IV. (1471 ‒ 1484). Francesco della Rovere sa narodil
v Savone. Zvolený bol 9. augusta a intronizovaný 25. augusta
1471. Bol obratným politikom a mecenášom umenia. Dal postaviť Sixtínsku kaplnku, vyzdobenú Michelangelovými freskami. Do jeho pontifikátu sa kladie vznik Švajčiarskej gardy,
ktorá je doteraz v službách pápeža. Pre neho sa v roku 1471
vyrazili mince s mottom „Urbe Restituta“. Sixtus dal znovu
vybudovať takzvaný Ponte Rotto (zničený most), ktorý dal

Pius II. (1458 ‒ 1464). Jeho pontifikát trval takmer 6 rokov.
Jedným z najvýznamnejších renesančných pápežov bol bezpochyby Enea Silvio Piccolomini, ktorý po svojom zvolení 19.
augusta 1458 prijal meno Pius II. Jeho predchádzajúci život už
jeho súčasníkom pripadal zaujímavý. Narodil sa v Corsignano
pri Siene 18. októbra 1405. Ako potomok šľachtickej rodiny
prišiel mladý Piccolomini vo funkcii tajomníka kardinála
Capranica do Bazileja, kde pôsobil proti Eugenovi IV. a hájil
postavenie protipápeža Félixa V., ktorého tajomníkom sa napokon stal. Bol aj zástancom konciliarizmu. Friedrich III. ho
korunoval za básnika, v roku 1442 sa stal jeho tajomníkom.
Ako kardinál sa zúčastnil ťaženia proti husitom na území
Čiech a napísal dejiny tejto krajiny.
Podľa spôsobu humanistov viedol veľmi voľný život. Kňazským svätením v roku 1447 sa však vzdal svojho predchádzajúceho života a okamžite uskutočnil obrátenie. Keďže pápežovi zazlievali po zvolení jeho predchádzajúci život, odvolal
svoje predchádzajúce názory i štýl života v mladosti a vyzval
kritikov: „Aeneam reicite, Pium recipite!“ (Na Eneáša zabudnite, Pia prijmite).
Proti zlozvyku apelovať proti neobľúbeným nariadeniam kúrie na všeobecný koncil, vystúpil Pius II. v roku 1460 bulou
Execrabilis. Keďže však prv aj on sám zastával konciliarizmus,
nechýbali sarkastické poznámky na zmenu jeho názorov. Preto vydal v roku 1463 slávnu retraktačnú bulu In minoribus
agentes, v ktorej odvolal svoje predchádzajúce názory z mladosti.
Cieľom jeho pontifikátu bola záchrana kresťanstva pred Turkami. Pre oblasti utláčané Turkami potvrdil v Mantove spojenectvo medzi kráľmi Francúzska, Burgundska, Uhorska
a Benátok. Vydal opatrenia na ochranu a zachovanie pamiatok Ríma a okolia. Dal zrekonštruovať svoje rodisko, mesteč-
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postaviť Marcus Aurelius v roku 161 po Kristovi a ktorý sa
v roku 792 zrútil. Podľa neho potom dostal meno ‒ Sixtov
most. Sixtus V. vlastnil osobnú zbierku klasických sôch. Dal
ich umiestniť do palácov Kapitolu. Bolo to prvé múzeum sveta a tvorilo jadro dnešných Musei capitolini. Pre verejnosť ich
otvoril Klement XII. (1730 ‒ 1740).
Na 19. marca určil sviatok svätého Jozefa. Slávil siedmy Jubilejný rok 1475 a predĺžil ho až do Veľkej noci 1476. Hoci
pápež Mikuláš V. určil slávenie jubilejného roka každých 50
rokov, pápež Pavol II. vydal 19. apríla 1470 bulu, v ktorej stanovil, že slávenie svätého roka bude každých 25 rokov. Pápež
Sixtus IV. vydal 29. augusta 1473 bulu s konkrétnymi ustanoveniami, ktorá sa môže pokladať za prvú kníhtlač tohto druhu, s dvojjazyčným textom, v latinčine a v „ľudovom“ jazyku.
V tomto dokumente pápež oznámil, že si želá, „aby všetky budovy boli dôkladne a dôstojne opravené a aby sa primeranými
prostriedkami pokryli všetky potreby mesta“. Bazilika sv. Jána
v Lateráne a celý jej komplex boli starostlivo upravené a skrášlené a uprostred námestia pred bazilikou bol umiestnený pamätník – jazdecká socha Marca Aurelia, ktorá bola na dlhý
čas odložená. Tento pamätník neskôr umiestnili na Kapitol.
Rímske chrámy i kaplnky boli obnovené a aj kardináli sa podľa želania pápeža doslovne pretekali v starostlivosti o svätyne
a súkromné kaplnky. Sixtus naozaj chcel ukázať pútnikom
Rím v celej jeho nádhere ‒ mesto, ktoré sám nazýval „Kňazským mestom“. Dobový kronikár rozpráva, že na sviatok Nanebovstúpenia bolo na pápežskom požehnaní prítomných
vyše 200-tisíc pútnikov. Medzi slávnymi osobnosťami, ktoré
v tomto jubilejnom roku prišli do Ríma kvôli plnomocným
odpustkom, sa spomínajú: neapolský kráľ Ferdinand, dánska
kráľovná Dorota, uhorský kráľ Matej Korvín, ako aj dánsky
kráľ Kristián, ktorý sa obliekol do čierneho odevu na znak pokánia a dal vyraziť mincu na pamiatku jubilejného roka. Pri
príležitosti tejto slávnosti bola zreštaurovaná aj Nemocnica
Ducha Svätého, aby mohla poskytnúť chudobným prístrešie
a pomoc.
Sixtus IV. zomrel 12. augusta 1484. Bol pochovaný v Bazilike
svätého Petra.
Lev X. (1513 ‒ 1521). Giovanni de´Medici bol vzdelaný syn
Lorenza de´Medici, narodil sa 11. decembra 1475 vo Florencii. Ako 14-ročný sa stal kardinálom a 37-ročný pápežom. Bol
veľkým priateľom humanistov, literátov a umelcov, ktorých
zahŕňal priazňou. Za pápeža bol zvolený 11. marca a intronizovaný 19. marca 1513. Pri príležitosti slávnostného uvedenia pápeža Leva X. do Lateránu sa na víťaznom oblúku dalo
v narážke na pontifikáty Alexandra VI. (1492 ‒ 1503), Júliusa
II. (1503 ‒ 1513) a Leva X. čítať: „Svojho času vládla Venuša,
potom prišiel na rad boh vojny, teraz prichádza, vznešená Minerva, tvoj deň.“
S jeho pontifikátom je spätý počiatok reformácie a veľkej „západnej schizmy“. Lev X. ako aj pápež Július II. (1503 ‒ 1513)

v súvislosti so stavbou Baziliky sv. Petra vyhlásili odpustky pre
všetkých, ktorí prispejú na jej stavbu. S finančným darom však
bola spojená aj podmienka kajúcnosti, ako to býva vždy v prípade odpustkov. Treba však priznať, že praktická realizácia
pápežských nariadení mala mnoho nedostatkov. Nezaobišlo
sa to bez príliš voľného vysvetľovania týchto nariadení ľudovými kazateľmi, kde sa na úkor duchovných hodnôt plynúcich
z odpustkov príliš zdôrazňoval finančný príspevok na stavbu
pápežského chrámu. Deväťdesiatpäť téz, diskusne sformulovaných Lutherom (ich vyvesenie na dverách zámockého kostola vo Wittenbergu v predvečer sviatku Všetkých svätých r.
1517 Lutherom je spochybnené), sa stalo podnetom pre mnohé otázky. Pretože M. Luther nebrojil len proti odpustkom, ale
aj proti právomoci najvyššieho pastiera Cirkvi ‒ pápeža.
Pápež Lev X. v bule Exsurge Domine (1520) odsúdil 41 viet
vyňatých zo spisov Luthera, pričom súčasne žiadal, aby do 60
dní odvolal svoje názory. Luther však neustúpil. Nielenže neodvolal sporné miesta, ale v decembri 1520 za účasti svojich
prívržencov dokonca spálil vo Wittenbergu pápežskú bulu.
Ako odpoveď na tento jeho čin ho pápež exkomunikoval
v novej bule Decet Romanum pontificem, vydanej 3. januára
1521. Teraz už bol cisár povinný, podľa vtedajších platných
zákonov, kacíra zatknúť a popraviť. Nakoľko však tento vo
„volebnej kapitulácii“ sľúbil, že neodsúdi žiadneho „kacíra“,
ktorý nebol vypočúvaný pred ríšskym snemom, nasledovalo
predvolanie M. Luthera do Wormsu. Až tam – po odmietnutí
Luthera odvolať svoje učenie – vyriekol nad ním cisár kliatbu
(8. mája 1521). Politicky rozhárané pomery a kníhtlač však
rozšírenie reformačných myšlienok urýchlili.
Pápež Lev X. zomrel 1. decembra 1521. Bol pochovaný
v Chráme Santa Maria sopra Minerva.
Hadrián VI. (1522 ‒ 1523). Následky, aké mala reformácia,
M. Luther pôvodne nechcel ani nepredpokladal (Európa ‒
okrem Ruska a Balkánu ‒ mala v polovici 16. storočia 60 mil.
obyvateľov; asi jedna tretina odpadla k reformácii). Musel zažiť, že po ňom a vedľa neho vystupovali iní reformátori a že sa
podľa slobody učenia reformácie vytvorili skupiny, s ktorými
on nesúhlasil a ktoré sám označil za blúznivcov. Mnohé spoločenstvá, ktoré majú pôvod v reformácii, sa dodnes odvolávajú na neho, aj keď to v jeho období často neviedlo k ničomu
inému ako k ovládnutiu Cirkvi svetskou mocou.
V tomto nepokojnom období zasadol na pápežský stolec
Hadrián Florensz. Pochádzal z holandského Utrechtu, kde sa
narodil 2. marca 1459 ako syn tesára. Zvolený bol po 14-dňovom konkláve, 9. januára 1522, v neprítomnosti. Pôsobil ako
biskup v Tortose (Španielsko). Na pápežskom stolci si ponechal pôvodné meno.
Nový pápež bol vzdelaný, prísnych mravov a zbožný. Bol reformným pápežom, ako si to vyžadovala doba. Pustil sa do
neľútostného boja proti všetkým, ktorí narúšali Cirkev vo
vnútri, ako aj proti vonkajším útokom zo strany Turkov, no
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bez väčšieho efektu. Pre svoje reformné úsilie našiel v Ríme
len málo pochopenia. V čase jeho pôsobenia bol Rím zasiahnutý morom (nebolo zriedkavosťou, že denne sa počítalo aj
so 100 mŕtvymi).
Zomrel 14. septembra 1523. Pôvodne bol pochovaný
v Chráme sv. Petra. Výstižný je nápis, ktorý zdobí náhrobok
Hadriána VI. v nemeckom národnom kostole Santa Maria
dell´Anima, kam bolo jeho telo prenesené neskoršie: „Tu spočíva Hadrián VI., ktorý považoval za najväčšie nešťastie, že
musel panovať.“ A tiež: „Ako veľa predsa len záleží na tom, do
akej doby patrí pôsobenie znamenitého muža.“
Až do pontifikátu Jána Pavla II. (1978 ‒ 2005) bol posledným
netalianskym pápežom.
Pavol III. (1534 ‒ 1549). Pápežom bol 15 rokov a 1 mesiac.
Alessandro Farnese sa narodil r. 1468 v Canine pri Viterbe. Za
kardinála ho už roku 1493 vymenoval Alexander VI. V pápežských službách pôsobil úspešne už pred voľbou plných 40 rokov, takže požíval v kolégiu kardinálov veľkú úctu. Za pápeža
bol zvolený 12. októbra 1534.
Hoci bol Pavol III. ešte „dieťaťom renesancie“ a nemožno ho
považovať za prvého pápeža katolíckej reformy, treba v ňom
vidieť toho, kto jej pripravoval cestu. Aj keď nadmerná priazeň, akú preukazoval svojim príbuzným, je určite veľkou
tienistou stránkou tohto pápeža. Martin Luther aj z tohto
podnetu skoncipoval pamflet Proti rímskemu pápežstvu, založenému diablom.
Pavol III. podporoval reformu, a to predovšetkým menovaním celého radu prísne kresťansky zmýšľajúcich kardinálov.
V roku 1536 založil Pavol III. aj reformačnú komisiu, ktorá vypracovala sebakritický pamätný spis o nedostatkoch
v Cirkvi a o prostriedkoch na ich odstránenie. Pápež podporoval novovzniknuté rehoľné spoločenstvá teatínov, kapucínov, barnabitov, somaskov, uršulínok a položil základ budúcej
Spoločnosti Ježišovej (1540). V roku 1542 došlo k vytvoreniu
Rímskej inkvizície. Najväčšie zásluhy o katolícku obnovu si
Pavol III. získal zvolaním Tridentského koncilu (1545 ‒ 1563).
Bol veľkým mecenášom kultúry a umenia. Michelangela menoval za doživotného architekta Baziliky svätého Petra. Zveril
mu nový vzhľad Kapitolu, Posledný súd v Sixtínskej kaplnke
a ďalšie fresky v Capella Paolina.
Z pontifikátu tohto pápeža sa zachovalo aj veľa jeho portrétov.
Znamenitý obraz namaľoval Tizian. Rozprávalo sa, že ľudia,
ktorí ho pozorovali, snímali klobúky, lebo si mysleli, že vidia
samotného pápeža.
Bulou „Licet ab initio“ (21. 7. 1542) Pavol III. založil „Najvyššiu Svätú kongregáciu Svätého Ofícia“, aby potierala šíriace sa
bludy, zločiny proti viere a narúšajúce jednotu Cirkvi. Vydal
tiež bulu s pokynmi pre Jubilejný rok 1550, no jeho otvorenia
sa nedožil.
Zomrel 10. novembra 1549. Bol pochovaný v Bazilike svätého
Petra v jednej z najkrajších hrobiek.
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Sv. Pius V. (1566 ‒ 1572). Katolícka reformná obroda sa,
v pravom zmysle, začala už pred protestantskou reformáciou,
ktorá ju síce urýchlila, avšak nebola iba reakciou na ňu. Bola
samostatným prúdom, pretože reformátorské inšpirácie vychádzali z mnohých katolíckych centier súčasne, počnúc od
veľkých svätých, cez bratstvá, novodobé rehole, humanistické
kruhy, reformných pápežov, až po reformu starých rehoľných
spoločenstiev.
V atmosfére všeobecnej náboženskej obrody vznikali početné
laické skupiny, ktoré sa oddávali štúdiu Písma svätého, lebo
ho chápali ako prostriedok na dosiahnutie kresťanskej dokonalosti. Silné reformátorské tendencie boli zaznamenané medzi intelektuálnymi elitami, zvlášť v humanistických kruhoch
v krajinách na sever od Álp (Holandsko, Francúzsko, Nemecko). Centrálnou postavou tu bol bez pochýb veľký humanista
a teológ Erazmus z Rotterdamu (vlastným menom Gerhard
Gerhards; 1465 ‒ 1536). Hlásal návrat k prameňom a touto
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cestou túžil po obrode kresťanstva. Jeho ideou bolo: „Slobodou ducha k pravej zbožnosti.“ Hoci ho veľa zbližovalo s reformáciou, napokon sa vyslovil proti nej i proti samému M.
Lutherovi. Prejavilo sa to najmä v polemickom diele O slobode vôle. Podobné názory hlásal vynikajúci anglický humanista Tomáš Morus, neskôr vyhlásený za svätého (1477 ‒ 1535).
Obaja, hoci odlišným spôsobom, kritizovali nedostatky jednotlivcov i spoločenstva a navrhovali nutnosť zmien v Cirkvi.
Spoločným znakom všetkých katolíckych reformných hnutí
na konci 15. stor. a v prvej polovici 16. stor. bolo kladenie dôrazu na prehĺbenie nábožnosti a všeobecné zväčšenie aktivity
veriacich. V tomto kontexte sa stáva oveľa zrozumiteľnejším
dielo reforiem, ktoré vykonal Tridentský koncil (1545 ‒ 1563)
‒ v dejinách Cirkvi inauguroval novú dobu.
Nový pápež Antonio (Michele) Ghislieri sa narodil 17. januára 1504 v Boscomarengo (pri Alessandrii). Bol zvolený
7. januára 1566 a inaugurovaný 17. dňa toho istého mesiaca. Snažil sa zastaviť šíriace sa bludy podporou vzdelávania
ľudu. Ako niekdajší dominikán bol zbožný i prísny voči sebe.

Denne slúžil omšu, čo v tých časoch ani pre horlivých kňazov
nebolo samozrejmosťou. Aj pápežský dvor sa musel učiť šetrnosti ako pápež sám. Celý Rím mal kráčať v jeho šľapajach.
Pius V. vydal v roku 1566 Rímsky katechizmus, o dva roky
Rímsky breviár a v roku 1570 Rímsky misál. Tým bola určená
rímska liturgia až do Druhého vatikánskeho koncilu. Výnimku dostali cirkevné spoločenstvá, ktoré mali odlišnú, aspoň
dvestoročnú tradíciu (typickým príkladom je ambroziánsky
rítus v Miláne, ktorý sa líši od rímskeho textami i počítaním
času).
Pápež sa vzdal každého druhu nepotizmu, bojoval proti zneužívaniam a reorganizoval kúrie. Bulou Regnans in excelsis
z 15. februára 1570 uvalil na Alžbetu Anglickú (1558 ‒ 1603)
cirkevný trest, čím bola zbavená kráľovského trónu.
Pius V. sa zaslúžil o víťazstvo kresťanov nad Saracénmi v bitke
pri Lepante r. 1571.
Pápež Pius V. zomrel 1. mája 1572. Je pochovaný v Bazilike
Santa Maria Maggiore. Za svätého bol vyhlásený roku 1712.

Pápežstvo v období osvietenstva, 1621 – 1799
Urban VIII. (1623 ‒ 1644). Po zložitom konkláve (19. júl ‒ 6.
august) bol zvolený Maffeo Barberini. Narodil sa vo Florencii
v r. 1586. Do úradu najvyššieho pastiera bol uvedený 29. septembra 1623.
Urban VIII. bol vysokovzdelaný, duchaplný a sebavedomý.
Veľký rozruch spôsobilo v roku 1633 odsúdenie slávneho prírodovedca Galilea Galileiho (+1642) Svätým offíciom: v miernom domácom väzení mal recitovať kajúce žalmy raz za týždeň, čo malo trvať 3 roky.
Slávil trinásty Svätý rok (1625). Bulou Pontificia Sollecitudo
z 25. júna 1625 pápež udelil plnomocné odpustky pri príležitosti jubilejného roka aj tým, čo nemohli prísť do Ríma: rehoľným sestrám v klauzúre, pustovníkom (trapisti, kamalduli), nemocným, väzňom a všetkým, ktorým v účasti zabránili
nejaké vážne prekážky. Pápež vydal osobitný oznam, ktorým
sa zakazovalo nosiť zbraň, pretože sa „považovalo za vhodné,
aby vo svätom jubilejnom roku mesto Rím bolo uchránené
pred akýmkoľvek násilím a hanebnosťou“.
Keďže hrozila morová epidémia, ktorá vypukla na Sicílii,
pápež Urban VIII. rozhodol kvôli plynulejšiemu príchodu
a odchodu pútnikov nahradiť návštevu Baziliky sv. Pavla za
hradbami návštevou Chrámu Trastevere.
Medzitým napredovali práce na novom Chráme svätého Petra. Bernini pozorne sledoval stavbu baldachýnu nad hrobom
sv. Petra v srdci baziliky, zatiaľ čo na námestí sa dvíhala impozantná kolonáda. Mesto Rím nadobúdalo nový, prívetivý
vzhľad.

Pápež Urban VI. dal zreštaurovať Panteón, postaviť letné sídlo
pápeža v Castel Gandolfo. Pri skrášľovaní Ríma Urban VIII.
súperil so svojimi synovcami, a pri tom si medzi Rimanmi
nezískal len priateľov. Dal odstrániť bronzové kovanie v predsieni Panteonu a nechal z neho odliať kanóny pre Anjelský
hrad. Časť tohto bronzu sa použila na baldachýn v Chráme sv.
Petra. Toto konanie prinieslo Urbanovi VIII., ktorý pochádzal
z rodiny Barberini, štipľavú paškvilu, ktorá znela: „Quod non
fecerunt barbari, nunc fecerunt Barberini“ (Čo neurobili barbari, to teraz urobili Barberiniovci).
Pápež zomrel 29. júla 1644. Je pochovaný v Bazilike sv. Petra.
Klement XIII. (1758 ‒ 1769). Symptómom 17. ‒ 18. storočia
boli nové myšlienkové smery, ktoré boli nasmerované proti
autorite Cirkvi. Vyznačovali sa elitizmom, exkluzívnosťou
a odvolávaním sa na ľudský rozum a intelektuálne schopnosti
moderného človeka. Dominantným myšlienkovým hnutím
v 18. storočí bolo osvietenstvo. Jeho „úlohou“ bolo odvrhnutie
zjaveného nadprirodzeného náboženstva a presvedčenie, že
všetko sa dá pochopiť a vysvetliť rozumom a zmyslami. V tejto atmosfére sa odvíjal aj pontifikát tohto pápeža.
Pápež Klement XIII., vlastným menom Carlo Rezzonico, sa
narodil 7. marca 1693 v Benátkach. Za pápeža ho zvolili 6.
júla 1758 a o desať dní bol intronizovaný. Nový pápež, ktorý
študoval na univerzite v Padove, bol plný láskavosti a dobroty.
Ale bol aj, podľa niektorých, bojazlivý a nerozhodný. Z vďačnosti Klementovi XII. (1730 ‒ 1740), ktorý ho vymenoval za
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kardinála, si vybral meno Klement XIII. Prísny, no verný nebol priaznivo prijímaný niektorými katolíckymi štátmi, kde
obmedzil rôzne sekulárne práva Cirkvi.
Celý jeho pontifikát bol poznačený otázkou jezuitskej rehole.
Nepriateľstvo voči tejto reholi oddanej pápežovi rezultovalo
hlavne z vyhlásenia nepriateľského postoja voči Petrovmu
nástupcovi a voči Rímu vôbec, prameniaceho z galikanizmu
a jansenizmu. Na druhej strane však aj veľký vplyv jezuitov
na politické dianie, misijné pôsobenie v kolonizovaných
krajinách v prospech domorodcov či postoje k teologickým
otázkam poskytovali zámienku v tomto smere. Klement XIII.
sa pokúšal zabrániť nespravodlivým obvineniam, avšak bez
akéhokoľvek účinku. V tomto duchu zverejnil na ich obranu v roku 1765 aj bulu Apostolicam pascendi munus. Napriek
tomu už v roku 1759 bol rád zrušený v Portugalsku, v roku
1764 vo Francúzsku, 1767 v Španielsku, v kráľovstve Neapol
a na Sicílii a v roku 1768 v Parme a Piacenze.
Pápež Klement XIII. sa zaslúžil o vysušovanie močiarov
v okolí Ríma, čo plánoval už Sixtus V., čím skvalitnil ovzdušie
vo Večnom meste. Dal dokončiť Fontánu di Trevi, jeden z najväčších barokových monumentov Ríma.
Zomrel za záhadných okolností 2. februára 1769. Pochovaný
bol v Bazilike sv. Petra v Ríme.
Pius VII. (1800 ‒ 1823). Francúzska revolúcia (1789) sa výrazným spôsobom pričinila o to, že osvietenské idey sa začali
šíriť v západnej Európe. Tento proces sa ďalej rozvíjal v napoleonskom období a zasiahol celú Európu. Starý kontinent
zmenil svoju tvár.
Podobne ako jeho predchodca, aj tento nový pápež ‒ Luigi
Barnaba Chiaramonti ‒ sa narodil v Cesene 14. augusta 1742.
Za pápeža bol zvolený v Benátkach 14. marca 1800 a o sedem
dní uvedený na prestol sv. Petra.
Pius VII., pôvodne benediktín, sa v roku 1785 stal biskupom
v Imole a bol vymenovaný za kardinála. Podľa historikov
bol „tolerantný a reformne ladený“. S Napoleonom (1804 ‒
1814) uzavrel v r. 1801 konkordát, ktorý posilnil Cirkev vo

Francúzsku. Korunoval ho za cisára v Paríži, za ponižujúcich
podmienok (r. 1804 ‒ keď si cisár, za prítomnosti pápeža, sám
položil na hlavu cisársku korunu). Krátko pred korunováciou
Napoleona sa pápež dozvedel, že manželstvo budúceho cisára
s Jozefínou nie je cirkevne uzatvorené. Pápež odmieta korunováciu slovami: „O, dcéra, v akom poľutovaniahodnom stave
žijete... Načo by Vám bola koruna, keď Vášmu spojeniu chýba
požehnanie nebies?“ Napoleon, plný hnevu, nakoniec ustúpil
a o polnoci pred korunováciou sa nechal zosobášiť strýkom ‒
kardinálom Feschom.
Pontifikát Pia VII. bol poznačený nedorozumeniami s Napoleonom, ktorý v roku 1808 obsadil Rím a pápeža nechal
o rok na to doviezť do Savony, a potom do Francúzska. Až
v roku 1814 sa mohol Pius VII. vrátiť do Večného mesta. Skutočnosť, že pápež mal odvahu čeliť Napoleonovi, ktorého postihol cirkevným trestom ‒ exkomunikáciou, zatiaľ čo všetky
vlády kontinentu pred ním kapitulovali, priniesli pápežstvu
veľkú prestíž. Napr. v roku 1819 napísal francúzsky filozof
a vyslanec v Peterburgu knihu s názvom Du Pape (Od pápeža), v ktorej neomylného pápeža označil za záruku poriadku
a stability vo svete. Štátnym sekretárom Pia VII. bol známy
kardinál Consalvi.
V tomto období sa veľmi výrazne prejavuje hnutie, ktoré je
označované výrazom „ultramontanizmus“ (z lat. ultra montes
– za vrchmi, teda za Alpami). Vyzdvihovalo pápežskú autoritu
a neobmedzenú moc pápeža voči štátu. Hnutie sa takto postavilo proti liberálnym hnutiam (galikanizmus, jansenizmus,
jozefinizmus, febronianizmus...).
Pápež 7. augusta 1814 bulou Sollecitudo animarum obnovil
rehoľu jezuitov. Schválil a zaviedol bielo-žltú pápežskú vlajku. Vo Vatikáne založil Lapidárium, výsledok trpezlivej práce
Gaetana Mariniho, a múzeum Chiaramonti. Dal tiež zriadiť Vatikánsku galériu, ktorá je so svojimi zbierkami jednou
z najbohatších vo svete. V roku 1804 potvrdil erigovanie Košického biskupstva.
Zomrel 20. augusta 1823. Pochovaný bol v Bazilike sv. Petra.

19. storočie – Vatikán a zjednotené Taliansko, 1800 – 1903
V 19. storočí, najmä v jeho druhej polovici musela Cirkev
čeliť náporu nielen liberálnych režimov ale aj množstva rozličných filozofických, vedeckých, politických a ideologických
prúdov, ako bol materializmus, agnosticizmus, ateizmus, nacionalizmus, socializmus, komunizmus... Cirkev nebola na
takúto konfrontáciu pripravená a zvyčajne namiesto dialógu
zaujala k týmto prejavom vtedajšej doby odmietavé stanovisko. Prejavilo sa to za pontifikátu Gregora XVI. (1831 ‒
1846), rodáka z Benátok, kamaldulského mnícha, profesora
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filozofie. V Ríme pôsobil od roku 1795 a bol svedkom, ako
v r. 1799 Francúzi väznili pápeža Pia VI., ktorý vo väzení aj
zomrel. Vtedy publikoval dielo s názvom Víťazstvo Svätej stolice a Cirkvi nad útokmi novotárov. Obhajoval v ňom pápežskú
neomylnosť a svetskú moc Svätej stolice a odmietol nároky
podriadiť ju štátnej kontrole. Ako neskorší prefekt Kongregácie pre šírenie viery vniesol nové prvky do misionárskej práce.
V službe pápeža prejavil odmietavý postoj voči talianskemu
nacionalizmu. V encyklike Mirari vos odsúdil odluku Cirkvi

od štátu a moderný liberalizmus. Medzi náukami, ktoré kritizoval, boli racionalizmus a fideizmus. Zdvihol protestný hlas
(1845) proti prenasledovaniu katolíkov v Rusku. Podporoval
výskum v rímskych katakombách a založil etruské a egyptské
múzeum vo Vatikáne ako aj kresťanské múzeum v Lateráne.
Bl. Pius IX. (1846 ‒ 1878), vlastným menom Giovanni Maria
Mastai-Ferretti, nar. 13. mája 1792 v Senigallia, bol za pápeža
zvolený 16. júna 1846. Zo začiatku ho považovali za liberála,
čo vzbudzovalo v jeho okolí entuziazmus. Avšak revolučná
kríza r. 1848 (Jar národov) rozhodla o jeho vzťahu k oslobodzovacím hnutiam. Dňa 24. novembra toho roku musel Pius
IX. utiecť z Ríma, pretože (9. februára 1849) odmietol viesť
vojnu proti Rakúsku. Taliansky parlament vyhlásil pozbavenie pápeža jeho svetskej moci. Následkom zásahu európskych
mocností sa Pius IX. vrátil do Ríma (14. apríla 1850). Francúzske vojská zostali v Ríme do r. 1870 a týmto spôsobom
udržali načas politický vplyv pápeža. Všetky tieto okolnosti
rozhodli o negatívnom vzťahu Pia IX. k novodobým oslobodzovacím hnutiam.
Pápež Pius IX. vyhlásil (8. decembra 1854) dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Svoju nedôveru k novodobému systému slobody vyjadril v encyklike Quanta cura
(1864), ku ktorej pripojil Syllabus, čiže zoznam novodobých
bludov.
Aj napriek tomu, že Pius IX. v júni 1867 zverejnil úmysel zvolať
všeobecný koncil, nešlo mu o vysvetlenie pápežskej neomylnosti. Nakoniec, aj napriek nesúhlasu niektorých účastníkov
koncilu, výpovede týkajúce sa pápeža boli včlenené do konštitúcie De Ecclesia Christi a do dogmatickej konštitúcie Pastor
aeternus. Vzťahujú sa nielen na neomylnosť pápeža vo veci
viery a mravov, ktoré učí pre celú Cirkev – Ex cathedra, ale aj
na rozsah pápežských právomocí. Dnes možno jednoznačne
konštatovať, že väčšina koncilových otcov konala vzhľadom
na oklieštenie práv Cirkvi u jednotlivých panovníkov (napr.
vo Francúzsku sa vôbec neuviedli do života reformy Tridentského koncilu).
Pontifikát Pia IX. v misijnej oblasti sa môže považovať za
obdobie prelomu. Zatiaľ čo v r. 1815 počet katolíckych misionárov, ktorí pracovali na mimoeurópskych kontinentoch,
neprekračoval 300 (nerátajúc tých, ktorí sa zaoberali didaktickou a výchovnou činnosťou), v r. 1900 ich bolo 6100. A tak
v rokoch 1840 ‒ 1878 počet katolíkov v misijných krajinách
vzrástol trojnásobne – z necelých 5 miliónov na takmer 15
miliónov.
Pápež Pius IX. zomrel 7. februára 1878 ako 86-ročný. Pochovaný je v San Lorenzo fuori le Mura v Ríme. V Jubilejnom
roku 2000 bol vyhlásený za blahoslaveného.
Pápež Lev XIII. (1878 ‒ 1903), vlastným menom Vincenzo
Giacchino Pecci, sa narodil 2. augusta 1810 v Carpineto Romano. Za pápeža bol zvolený 20. februára 1878. Od kňazskej

vysviacky (1837) bol v pápežských diplomatických službách.
Prejavil sa ako pápež, ktorý chcel Cirkev v rámci tradičnej náuky viesť neporušenú aj v nastupujúcej modernej dobe. V niektorých oblastiach nadviazal na postoj Pia IX. Tak napríklad
odmietavé postoje voči socializmu, komunizmu a nihilizmu
vyjadril v encyklike Quod apostolic muneris (1878). Podobne aj proti slobodomurárstvu v encyklike Humanum genus
(1884). Na poli intelektuálnom encyklikou Aeterni Patris
(1879) zdôrazňuje význam sv. Tomáša Akvinského. Na tento účel bola zriadená v Ríme Pápežská akadémia sv. Tomáša
(1880). Podporoval aj štúdium astronómie a prírodných vied
vo Vatikáne a vyzval katolíckych historikov, aby písali objektívne. Z toho dôvodu sprístupnil (1883) Vatikánske archívy
pre vedcov bez ohľadu na vierovyznanie.
Vzhľadom na nové kritické metódy v encyklike Providentissimus Deus (1893) stanovil smernice pre biblický výskum. Niekoľko dokumentov venoval spoločensko-politickému poriad-
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ku. Jeho najslávnejšia encyklika Rerum novarum (1891) sa
venovala sociálnej otázke, kde nielen podporoval súkromné
vlastníctvo, ale aj spravodlivú mzdu, práva pracujúcich a odbory. Toto angažovanie v oblasti sociálnej spravodlivosti mu
prinieslo označenie „pápež pracujúcich“.
Aj keď na prelome storočí Cirkev prežívala neľahké obdobie
v mnohých oblastiach, predsa tu nemožno nevidieť rysy obrody, ktorá sa prejavila aj pri vzniku nových rehoľných spolo-

čenstiev. V rokoch 1819 ‒ 1912 vzniklo v Cirkvi 380 nových
reholí a kongregácií.
Nemožno nevidieť, že Boh sa staral o svoj ľud v tomto čase
aj mimoriadnou cestou. Svedčia o tom zjavenia Panny Márie
v Lurdoch (1858) a vo Fatime (1917) a na iných milostivých
miestach.
Pápež Lev XIII. zomrel 20. júla 1903 v úctyhodnom veku 93
rokov. Pochovaný je v Lateránskej bazilike.

Najnovšie obdobie – pápežstvo a moderný
Vatikánsky štát, 1903 – súčasnosť
Sv. Pius X. (1903 ‒ 1914). Dvadsiate storočie sa vyznačuje
mnohými veľkými pápežmi, ktorí vrátili tomuto vznešenému úradu predchádzajúcu vážnosť, a ich postoje k mnohým
spoločenským a politickým udalostiam budili sympatie. Úctu
a obdiv si získali aj u ľudí, ktorí boli mimo Cirkvi. Svedčí
o tom aj pontifikát Pia X., ktorého heslom bolo: „Obnoviť
všetko v Kristovi“ ‒ je skutočne poznačený vnútornou obnovou Cirkvi. Vlastným menom sa volal Giuseppe Melchiorre
Sarto. Narodil sa 2. júna 1835 v Riese (Treviso). Za pápeža bol
zvolený 4. augusta 1903.
Doporučoval časté, dokonca denné sväté prijímanie. Nariadil podávať Eucharistiu deťom vo veku, keď už dokážu odlíšiť obyčajný chlieb od eucharistického. Podnikol kroky na
pozdvihnutie duchovnej a mravnej úrovne kléru a jeho pastoračnej činnosti. Nariadil kňazom konať duchovné cvičenia
každý tretí rok. Jeho významným činom bolo potlačenie tzv.
modernizmu.
Zaslúžil sa aj o „Kodifikáciu kánonického práva“. Začal s vydávaním úradného dokumentu Acta Apostolicae Sedis, ktorý
doteraz prináša zákony a dokumenty Rímskej kúrie. Dal zreorganizovať hvezdáreň a Vatikánsku obrazáreň, založil Biblický inštitút. Vo vzťahu k Talianskemu kráľovstvu zrušil zákaz
pre katolíkov zúčastňovať sa na verejnom živote. Ďalším významným dielom Pia X. bola reforma Rímskeho misála, breviára a liturgickej hudby.
Zomrel 20. augusta 1914. Pochovaný je pod oltárom
Obetovania v Bazilike sv. Petra. Hoci bol pápež Pius X.
v mnohých smeroch hlboko konzervatívny, ako ho hodnotili mnohí jeho súčasníci, bol jedným z najkonštruktívnejších reformných pápežov vôbec. Ako človek láskavého
a úprimného srdca si získal mnohých. Preto jeho vyhlásenie za blahoslaveného (3. júna 1951) a za svätého (29.
mája 1954) bolo želaním všetkých, ktorí ho poznali. Tak
po vyše tristo rokoch bol na pápežskom stolci opäť pápež
– svätec (posledným svätcom – pápežom bol sv. Pius V.
+ 1572).
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Benedikt XV. (1914 ‒ 1922) bol rodák z Janova, kde sa narodil 21. novembra 1854. Vlastným menom Giacomo della
Chiesa. Za pápeža bol zvolený 3. septembra 1914.
Jeho pontifikát bol zložitý pre veľmi ťažkú situáciu počas prvej
svetovej vojny. Usiloval sa byť však aj vo vojnových časoch otcom všetkých kresťanov. Jeho hlas volajúci po zmierení, žiaľ,
zanikol vo vojnovom chaose. Keďže tento pokus stroskotal,
usiloval sa aspoň zmierňovať škody spôsobené vojnou. Zariadil, aby si bojujúce strany navzájom vymieňali zranených,
a v Ríme ustanovil úrad, ktorý pátral po nezvestných vojakoch. Inicioval Švajčiarsko, aby prijalo vojakov chorých na
tuberkulózu z akejkoľvek krajiny. Známe sú tiež návštevy
pápežských nunciov v táboroch zajatcov, kde sa prostredníctvom nich usiloval zmierniť ich biedu.
1. augusta 1917 zaslal Spojencom a Ústredným mocnostiam
sedembodový plán, v ktorom navrhol mier, založený viac na
spravodlivosti, ako na vojenských víťazstvách. Žiaľ, neúspešne. Počas jeho pontifikátu sa počet štátov s diplomatickým
sídlom pri Vatikáne zvýšil zo 14 na 27 (medzi nimi bolo aj
Francúzsko či Anglicko, ktoré zrušilo diplomatické vzťahy
s Vatikánom pred troma storočiami). Blahorečil Janu z Arku
(upálená 1431).
Pápež si zaslúžil označenie „misionársky pápež“ pre jeho
iniciatívy v tomto smere; tu podporoval zvlášť výchovu hierarchie z domorodého obyvateľstva. Založil Univerzitu Najsvätejšieho Srdca. Predpisom z 22. mája 1920 zaviedol nový
protokol pre návštevy katolíckych panovníkov v Ríme. Potvrdil odsúdenie „modernizmu“, vyjadrené Piom X. V roku 1917
vydal Kódex kánonického práva, ktorý inicioval Pius X. Usiloval sa o jednotu s východnými kresťanskými spoločenstvami,
a na tento účel založil Kongregáciu pre východné cirkvi (1.
mája 1917) a Pápežský orientálny inštitút (15. októbra 1917).
Schválil projekt Museo Petriano, kde sa malo sústrediť všetko,
čo ostalo na rôznych miestach z pôvodnej konštantínovskej
baziliky.
V povojnovej Európe sa v mnohých štátoch prejavila hmotná
pomoc, ktorú sprostredkoval tento veľký pápež. Dožadoval sa

medzinárodného zmierenia aj dokumentom Pacem Dei munus (1920). Nebol však pozvaný ani cez zástupcu na mierovú
konferenciu vo Versailles ani do Spoločnosti národov. Turci
mu ako prejav vďaky v Istanbule postavili pomník s nápisom:
„Veľkému pápežovi tragickej doby Benediktovi XV., dobrodincovi národov, bez rozdielu národnosti a viery, na znamenie vďačnosti.“
Zomrel 22. januára 1922. Pochovaný je v Chráme sv. Petra.
Pius XI. (1922 ‒ 1939). Pápež ‒ vzdelanec, ktorý získal na
rímskych univerzitách tri doktoráty, pôsobil v diplomatických
službách (1919 ‒ 1921) v Poľsku. Bol milánskym arcibiskupom a nasledujúci rok ‒ 6. februára 1922 ‒ bol zvolený za pápeža. Jeho prvým verejným aktom bolo, že udelil požehnanie
Urbi et Orbi z vonkajšieho balkónu Chrámu sv. Petra, čo bolo
zmierlivé gesto voči talianskej vláde, aké neurobil nijaký pápež od pádu pápežského štátu (1870).
Pápež Pius XI., rodným menom Achille Ratti, narodený 31.
mája 1857 v Desio pri Monza, prijal za svoje motto: „Pokoj
Kristov, v kráľovstve Kristovom.“ Svojím postojom sa usiloval
dokázať, že Cirkev sa má aktívne podieľať na činnosti spoločnosti a nie sa od nej izolovať. V prvej encyklike Ubi arcano
(1922) založil Katolícku akciu – viedla k úzkej spolupráci
laikov s hierarchiou. Ako odpoveď na dobový sekularizmus
vyhlásil slávnosť Krista Kráľa (1925). Na prehĺbenie vzťahu
s Petrovým stolcom a náboženského života vôbec využil Jubilejný rok 1925, ako aj dva mimoriadne jubilejné roky (1929
a 1933) a eucharistické kongresy, ktoré sa konali v tomto čase
v dvojročných intervaloch.
V sociálnej oblasti nadviazal na sociálne učenie Leva XIII.
a rozvinul ho najmä encyklikou Quadragesimo anno (1931).
V diplomatickej oblasti uzavrel konkordáty a dohody iného
druhu asi s dvadsiatimi štátmi (Modus vivendi v r. 1928 aj
s ČSR).
Veľký úspech dosiahol vo vzťahu k Taliansku podpísaním Lateránskej zmluvy 11. februára 1929. Pápež pri tejto príležitosti
hodnotil situáciu: „Boh bol vrátený Taliansku a Taliansko vrátené Bohu.“ G. Marconi v období jeho pontifikátu inštaloval
Radio Vaticana.
Jeho pontifikát je poznačený aj násilnými prejavmi voči kresťanstvu v rozličných častiach sveta. Pápež Pius XI. reagoval
na ukrutnosti komunizmu okrem iného aj encyklikou Divini
Redemptoris (19. marca 1937), kde ostro odsúdil ateistický
komunizmus.
Ku krutému prenasledovaniu Katolíckej cirkvi dochádzalo
v tomto období aj v Mexiku. Počet kresťanských mučeníkov
v tej dobe dosiahol 5300, z toho bolo zabitých asi 300 kňazov. Španielsko po páde kráľovskej dynastie (1931) zachvátila tiež vlna nenávisti voči Cirkvi. V prvom roku španielskej
občianskej vojny bolo zavraždených okolo 60 000 kňazov
a zničených asi 2000 kostolov. Až v r. 1939 sa podarilo ukončiť
prenasledovanie Katolíckej cirkvi v Španielsku. Pápež Pius XI.

dôrazne protestoval proti fašizmu encyklikou Non abbiamo
bisogno (29. 6. 1931). V podobnom duchu si počínal pápež
Pius XI. voči nacistickému Nemecku encyklikou Mit brennender Sorge (14. 3. 1937).
Pius XII. (1939 ‒ 1958). Eugenio Pacelli sa narodil 2. marca
1876 v Ríme. Za pápeža bol zvolený 2. marca 1930. Keďže bol
„vojnovým“ pápežom, vzal si príklad zo svojho predchodcu
Benedikta XV. a usiloval sa zobrať na seba starostlivosť o obete
vojny. Preto neustával vo svojich príhovoroch, hlavne vo vianočných posolstvách, a nabádal svet k pokoju.
Pápež Pius XII. podal asi 60 protestov proti zločinom diplomatickou cestou, takže Vatikán jeho zásluhou zachránil život
850 000 židovských občanov. Počas celej svetovej vojny vyvíjalo činnosť tzv. Pápežské dielo pomoci, ktoré zaobstarávalo
a rozdávalo lieky, odevy a potraviny. Hitler o ňom vraj povedal: „Pius XII.? To je jediný človek, ktorý mi vždy protirečil
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a nikdy neposlúchal.“ Rimania si boli vedomí jeho postoja
a označili ho po vojne titulom Defensor civitatis (Ochranca
mesta).
Pápež Pius XII. po skončení druhej svetovej vojny často prejavoval starostlivosť a súcit s obeťami vojny. Podporoval právo národov na sebaurčenie, no odmietal násilie, triedny boj
a zdôrazňoval bratstvo národov. Nemohol však mlčať ani voči
krajinám, kde sa na veriacich páchalo bezprávie ako v ZSSR,
štátoch východnej Európy i v Číne. Nemlčal, keď sa usilovali
komunisti zmocniť vlády v Grécku, Francúzsku a Taliansku.
Zaoberal sa aj myšlienkou zvolať všeobecný koncil. Za jeho
pontifikátu sa pôsobenie Cirkvi chápalo oveľa univerzálnejšie
ako predtým. V rokoch 1939 – 1958 bolo zriadených asi 350
diecéz a niekoľko cirkevných provincií, prevažne v misijných
krajinách. V dvoch konzistóriách počas jeho pontifikátu vymenoval 57 kardinálov zväčša netalianskeho pôvodu.
Pápež Pius XII. je autorom aj viacerých encyklík, z ktorých
si zaslúžia pozornosť Summi Pontificatus (1939), Mystici corporis Christi (1943), kde objasnil charakter Cirkvi z hľadiska
Kristovho mystického Tela, a Divino afflante Spiritu (1943)
adresovanú biblickým exegétom. V r. 1947 vydal encykliku
Mediator Dei, ktorou sa obrátil na laikov v súvislosti s liturgickou službou.
Ako vrúcny mariánsky ctiteľ definoval 1. novembra 1950 dogmu o Nanebovzatí Panny Márie.
Pri vykopávkach pod Bazilikou sv. Petra, ktoré sa konali pod
jeho záštitou, bol objavený hrob sv. Petra. Počas celého svojho
pontifikátu sa zdržiaval len v Ríme alebo v letnom sídle Castel
Gandolfo. Jeho najdlhšou cestou bola cesta do Santa Maria di
Galeria, kde 27. októbra 1957 otvoril novú rozhlasovú stanicu
Radio Vaticana (vyše 1000 kW) ‒ 27 km od Ríma.
Zomrel 9. októbra 1958. Pochovaný je v Bazilike sv. Petra.
Sv. Ján XXIII. (1958 ‒ 1963). Nástupcom Pia XII. sa stal benátsky patriarcha Angelo Roncalli, narodený 25. novembra
1881 v Sotto il Monte (Bergamo). Pôsobil v diplomatických
službách vo viacerých štátoch. Po svojom zvolení (28. októbra
1958) si zobral za úlohu nielen usporiadať záležitosti Rímskej
diecézy ako jej biskup, ale vyhlásil a tiež otvoril 11. októbra
1962 Druhý vatikánsky koncil. Zriadil aj komisiu pre revíziu
cirkevného práva. Známy je aj svojimi encyklikami. Encyklika Ad cathedram Petri (1959) sa týkala vzťahov ku kresťanom nekatolíkom, ktorých oslovoval ako „oddelených bratov
a synov“. V encyklike Mater et magistra (1961) pokračoval
v sociálnej náuke Leva XIII. a Pia XI. V ďalšom dokumente
Pacem in terris (1963), ktorý adresoval celému ľudstvu, žiadal
uznanie ľudských práv a povinností ako základnej požiadavky
pre svetový mier. Jeho typickým štýlom pontifikátu je aggiornamento.
Ján XXIII. chcel viesť dialóg s celým svetom bez rozdielu vierovyznania viac ako ktorýkoľvek iný pápež. Z liturgie Veľkého piatku odstránil slová vzťahujúce sa k židovskému národu
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a pri jednej z príležitostí sa predstavil židovským návštevníkom slovami: „Som Jozef, váš brat.“
Pápež Ján XXIII. vošiel do histórie Cirkvi ako láskavý
a úprimne otcovský, ktorý napriek svojej učenosti a znalosti
cudzích jazykov nikdy nezabudol na svoj skromný roľnícky
pôvod a vedel sa znížiť ku každému. Symbol toho, že sám seba
považoval skôr za brata než za otca, je možné vidieť aj v tom,
že pri vchode do Chrámu sv. Petra opustil svoj prenosný pápežský trón a namiesto s tiarou kráčal iba s biskupskou mitrou
na hlave pomedzi rady svojich spolubratov.
Témy koncilu boli prejavom rozsiahleho pokusu spojiť vieru
s modernou životnou skúsenosťou. Zvýšil počet kardinálov zo
70 (počet stanovený Sixtom V.) na 75. Dal tiež dôkladne a kriticky zrevidovať zoznam svätých – Rímske martyrológium.
Zomrel po prvom zasadaní 21. všeobecného koncilu 3. júna
1963. Za blahoslaveného bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 2000 a 27. apríla 2014 bol svätorečený.
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Pavol VI. (1963 ‒ 1978). V úsilí o dialóg so všetkými pokračoval aj nástupca Jána XXIII., vlastným menom Giovanni
Battista Montini, narodený 26. septembra 1897 v Concesio
pri Brescii. Za pápeža ho zvolili 21. júna 1963.
Jeho najdôležitejšou úlohou bolo pokračovanie Druhého vatikánskeho koncilu, čoho sa novozvolený pápež skutočne majstrovsky ujal a úspešne zavŕšil.
Dňa 7. decembra 1965 sa konciloví otcovia zhromaždili
v Chráme sv. Petra na posledné zasadnutie. Pápež s dojatím
vyjadril koncilu svoje ocenenie. S týmto okamihom spojil
osobitné gesto: Oznámil, že v túto hodinu ruší on v Ríme
a patriarcha Athenagoras v Carihrade vzájomnú exkomunikáciu z r. 1054.
Po koncile zriadil Pavol VI. Biskupskú synodu (1967) a niekoľko významných komisií na revíziu cirkevného práva, liturgie hodín, lekcionára, sakrálnej hudby. Reorganizoval kúriu
a schválil stále sekretariáty pre podporu kresťanskej jednoty
pre nekresťanské náboženstvá a pre neveriacich. Veľmi veľa
sa angažoval smerom do Tretieho sveta a s otcovskou starostlivosťou sa usiloval prejaviť konkrétnu pomoc biednym a vykorisťovaným, čo vyjadril aj vo svojej reči na zhromaždení
Spojených národov v New Yorku v októbri 1965.
Od čias pápeža Pia VII. (+1823) bol prvým pápežom, ktorý
opustil Rím a navštívil veriacich v mnohých štátoch Európy ale aj v Amerike, Ázii a Austrálii. V rozdelenom svete sa
snažil byť zjednocovateľom v duchu spravodlivosti a pokoja.
Ako bývalý štátny sekretár si uvedomoval dôležitosť diplomatických vzťahov. Za jeho pontifikátu sa počet akreditovaných
diplomatických zástupcov takmer zdvojnásobil.
V roku 1978 mala Svätá stolica svoje zastúpenie v 89 štátoch
a pri OSN (kým v r. 1963 to bolo len 37). Jeho pontifikát je poznačený aj ústretovou politikou zmierenia. 1. január vyhlásil
za Svetový deň pokoja.
Významným krokom smerom ku Slovensku bolo, že 30.
decembra 1977 apoštolskou konštitúciou Praescriptionum
Sacrosancti oddelil územie Trnavskej administratúry od
Ostrihomskej arcidiecézy, ako aj určil hranice biskupstiev na
Slovensku, podobne v Olomouckej arcidiecéze. Konštitúciou
Qui divino zriadil Slovenskú cirkevnú provinciu s metropolitným sídlom v Trnave.
Počas jeho pontifikátu vyšla sociálna encyklika Populorum
progressio (1967), kde vyzýval národy k sociálnej spravodlivosti.
Pápež si želal reformu a internacionalizáciu kúrie, rozšírenie
Svätého kolégia zo 103 na 120 členov, so zaradením kardinálov aj z Tretieho sveta.
Dal postaviť známu Sálu Nervi, pomenovanú podľa architekta, ktorý ju navrhol, určenú na stredajšie pápežské audiencie
(dnes Aula Pavla VI.). Novelizoval legislatívu pre konkláve
a uprázdnený pápežský stolec.
Zomrel na Sviatok Premenenia Pána 6. augusta 1978 v Castel
Gandolfo. Je pochovaný vo Vatikánskych kryptách.

Ján Pavol I. (1978). Krátky pontifikát Albina Lucianiho trval
iba 33 dní (26. augusta ‒ 28. septembra 1978). Zvolil si mená
svojich predchodcov (bol prvým pápežom, ktorý si vybral
dve mená). Ján Pavol I. naznačil smerovanie pápežskej služby
v nasledujúcom období, čo po ňom naplno realizoval slovanský pápež poľského pôvodu.
V roku 1958 bol Albino Luciani, narodený 17. októbra 1912
v Canale d´Agordo (Belluno), menovaný za biskupa Vittoria
Veneta. Napísal viaceré diela, ktorými sa zrozumiteľne priblížil k veriacim svojej diecézy. V roku 1969 ho Pavol VI. vymenoval za patriarchu Benátok. Aj v tejto pozícii udržiaval
Luciani úzky kontakt s obyvateľstvom, predovšetkým s jednoduchými ľuďmi. So záľubou vystupoval v jednoduchej čiernej
reverende a pre každého, kto sa naňho obrátil, našiel utešujúce slová. Len málokto myslel na to, že by Luciani mohol byť
zvolený za pápeža. Keď sa ako novozvolený pápež objavil po
prvýkrát na balkóne Baziliky sv. Petra, bolo to prekvapenie
pre mnohých. Keď prvýkrát udeľoval požehnanie Urbi et Orbi,
porušil stáročnú tradíciu a predniesol krátky, veľmi úprimný
príhovor. Vysvetlil, prečo si vybral dvojité meno: Chcel sa
opierať o svojich dvoch predchodcov, ktorých si veľmi vážil.
Ján Pavol I. zomrel náhle 28. septembra 1978. Je pochovaný vo
Vatikánskych kryptách Chrámu sv. Petra.
Sv. Ján Pavol II. (1978 ‒ 2005). Karol Wojtyla, v tom čase krakovský arcibiskup, narodený 18. mája 1920 vo Wadowiciach
pri Krakove, bol pre všeobecnú Cirkev známy ako aktívny
účastník Druhého vatikánskeho koncilu. Zúčastnil sa ho ako
člen prípravnej komisie na všetkých zasadnutiach. Je prvým
pápežom poľského pôvodu a po 455 rokoch prvým netalianskym pápežom, od čias Hadriána VI. (1522 ‒ 1523).
V úvodnom príhovore po svojom zvolení 16. októbra 1978 sa
nový pápež otvorene zaviazal kardinálom, že bude „rozvážne,
no rázne“ plniť nariadenia Druhého vatikánskeho koncilu.
Pred diplomatickým zborom Vatikánu 18. októbra 1978 povedal, že jeho úlohou je byť „svedkom univerzálnej lásky“.
Jeho prvá encyklika Redemptor hominis (1979) je výrečnou
výpoveďou o kresťanskom humanizme: pravú slobodu možno nájsť len v Cirkvi a ľudskú dôstojnosť najlepšie uchováva
Cirkev. Druhá encyklika v poradí Dives in misericordia (1980)
rozvíja tú istú tému a vyzýva ľudí, aby boli v čoraz ohrozenejšom svete k sebe láskaví. Aj ďalšie jeho encykliky (spolu
14), pastoračné návštevy v rímskej diecéze (vyše 300), ale
predovšetkým vo svete (104) svedčia nielen o jeho otcovskej
starostlivosti o zverených veriacich, ale aj o jeho úsilí o dobro
všetkých bez rozdielu.
Ján Pavol II. od počiatku svojho pontifikátu poukazuje na
výzvu nadchádzajúceho tisícročia a na moment prehĺbenia
viery pre celú Cirkev. Zmienil sa o tom vo všetkých svojich
encyklikách. Napríklad v encyklike z roku 1987 Solicitudo rei
socialis napísal: „Terajšie obdobie na vigíliu tretieho kresťanského tisícročia je osobitne preniknuté očakávaním, akoby
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novým ´adventom´, ktorý sa určitým spôsobom vzťahuje na
všetkých ľudí.“
Bezprostredne pred týmto dôležitým krokom do nového obdobia vydal apoštolský list Tertio millennio adveniente (1994).
Pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy sv. Cyrila
a Metoda (1980). Vo vzťahu k Slovensku, o. i. zriadil Východnú slovenskú provinciu so sídlom v Košiciach (1995) ako aj
Gréckokatolícku slovenskú cirkevnú eparchiu v Kanade a na
Slovensku (1997). Jeho návštevy na Slovensku v rokoch 1990,
1995 a 2003 sa stretli s veľkým nadšením u katolíkov, ako aj
u iných kresťanov, ba dokonca aj u neveriacich.
Zomrel 2. apríla 2005 po ťažkej chorobe. Pontifikát trval 26
rokov a takmer pol roka. Pochovaný bol vo Vatikánskych
kryptách. Pri blahorečení bola jeho rakva prenesená do Baziliky sv. Petra. 27. apríla 2014 bol vyhlásený za svätého.
Benedikt XVI. (2005 ‒ 2013). Vlastným menom Joseph
Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku
Marktl am Inn, v rodine komisára žandárstva, ktorý „trpel za
to, že jeho deti boli v Hitlerjugend a museli slúžiť štátu vedenému ľuďmi, ktorých považoval za zločincov“. Joseph, povolaný počas vojny do pomocnej protileteckej služby, po porážke
Nemecka vstúpil do Kňazského seminára vo Freisingu.
Kňazskú vysviacku prijal ako dvadsaťštyriročný. V roku 1953
ukončil štúdium filozofie a teológie na univerzite v Mníchove dizertačnou prácou o ekleziológii svätého Augustína. Ako
tridsaťročný sa stáva profesorom dogmatiky vďaka dôkladnej
štúdii o sv. Bonaventurovi z Bagnoregio a o jeho Itinerarium
mentis in Deum (Cesta mysle k Bohu).
Od roku 1962 do r. 1965 sa ako teologický poradca kolínskeho
arcibiskupa zúčastnil Druhého vatikánskeho koncilu a jeho
vystúpenia mu vyniesli povesť progresívneho duchovného.
Pápež Pavol VI. ho menoval v roku 1977 za arcibiskupa Mníchova a Freisingu a kardinála. V roku 1981 sa na žiadosť Jána
Pavla II. stal prefektom pre Kongregáciu náuky viery (bývalé
Sväté Offícium), predsedom Biblickej komisie a Medzinárodnej pápežskej teologickej komisie. Počas dvadsaťdva rokov
spolupráce s Jánom Pavlom II. sa ich vzťah stal veľmi blízkym.
Na pápežský stolec sa Joseph Ratzinger dostáva 19. apríla 2005
a prijíma meno Benedikt XVI., odvolávajúc sa na spiritualitu
sv. Benedikta z Nursie, spolupatróna Európy. „Po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. páni kardináli zvolili mňa, jednoduchého a poníženého robotníka vo vinici Pánovej,“ bolo jeho
vyznanie po voľbe. Službu najvyššieho pastiera Cirkvi tak po
482 rokoch preberá opäť pápež z Nemecka. Inaugurácia za
účasti zástupcov z celého sveta sa konala 24. apríla 2005 na
Námestí sv. Petra.
Vo svojej prvej homílii Benedikt XVI. vyjadril svoju „odhodlanosť pokračovať v realizovaní záverov Druhého vatikánskeho koncilu“; vyhlasuje, že je „ochotný podporiť akúkoľvek
iniciatívu, rozvíjajúcu kontakty a porozumenie so zástupcami jednotlivých cirkví a kresťanských komunít“; sľubuje,
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že „nebude šetriť silami a záujmom o pokračovanie dialógu
s jednotlivými civilizáciami, pretože z porozumenia pramenia
podmienky lepšej budúcnosti pre všetkých“.
Absolvoval 25 apoštolských ciest do zahraničia a početné
návštevy uskutočnil na území Talianska. Je autorom troch encyklík: Deus caritas est (2005), Spe salvi (2007) a Caritas in
veritate (2009).
Dňa 11. februára 2013 pápež Benedikt XVI. ohlásil abdikáciu z úradu pápeža. Odstúpil 28. februára 2013 o 20.00 hod.
Utiahol sa najskôr do letného sídla pápežov v Castel Gandolfo
a neskoršie do kláštora vo Vatikáne. Používa titul „emeritný
pápež“.
František (2013 ‒ ). Prvý pápež, ktorý pochádza z Ameriky, je
argentínsky jezuita Jorge Mario Bergoglio, od roku 1998 arcibiskup Buenos Aires. Hoci je významnou osobnosťou celého
latinskoamerického kontinentu, vo svojej diecéze ostal jednoduchým a veľmi obľúbeným pastierom.
Narodil sa 17. decembra 1936 v hlavnom meste Argentíny ako
syn imigrantov z talianskeho Piemontu. Otec Mario bol zamestnaný na železnici ako účtovník a matka Regina Sivoriová
sa starala o domácnosť a výchovu piatich detí.
Po skončení stredoškolského štúdia za chemického technika
si zvolil cestu kňazstva a vstúpil do diecézneho seminára; 11.
marca 1958 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Svoje
humanitné štúdiá ukončil v Čile a po návrate do Argentíny
v roku 1963 dokončil aj štúdium filozofie na Kolégiu sv. Jozefa v San Migueli. V rokoch 1964 ‒ 1965 pôsobil ako profesor
literatúry a psychológie na Kolégiu Nepoškvrnenej v Santa Fé
a v roku 1966 vyučoval rovnaké predmety na Kolégiu Spasiteľa v Buenos Aires. V rokoch 1967 ‒ 1970 úspešne zavŕšil
štúdium teológie na Kolégiu sv. Jozefa.
Dňa 13. decembra 1969 bol arcibiskupom Ramónom Josém Castellanom vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 a 1971
pokračoval vo formácii v Španielsku a 22. apríla 1973 zložil
u jezuitov večné sľuby. Po návrate do Argentíny pôsobil ako
novicmajster vo Villa Barilari v San Migueli, ako profesor na
fakulte teológie, konzultor provincie Spoločnosti Ježišovej
a rektor kolégia.
Za provinciála jezuitov v Argentíne bol zvolený 31. júla 1973.
Po šiestich rokoch sa opäť ujíma práce v akademickej oblasti
a v rokoch 1980 ‒ 1986 pôsobil znovu ako rektor Kolégia sv.
Jozefa, a tiež ako farár v San Migueli. V marci 1986 odišiel do
Nemecka dokončiť doktorskú prácu; následne ho predstavení
poslali do Kolégia Spasiteľa v Buenos Aires a potom do jezuitského kostola v meste Kordoba, kde mal na starosti duchovné
sprevádzanie a spovedanie.
Kardinál Antonio Quarracino, arcibiskup Buenos Aires, si ho
zvolil za blízkeho spolupracovníka, a tak ho Ján Pavol II. 20.
mája 1992 ustanovil za titulárneho biskupa mesta Auca a pomocného biskupa Buenos Aires. Tam prijal 27. júna v katedrále biskupskú vysviacku priamo od spomínaného kardinála.

NAJNOVŠIE OBDOBIE
pápežst vo a moder ný Vatik ánsk y štát,
1903 – súčasnosť
Reverz, priemer 6 cm, razená medaila
v zlate, striebre (na obrázku) a tombaku.
Ako motto si zvolil „Miserando atque eligendo“ a do biskupského erbu si vložil kristogram JHS, znak Spoločnosti Ježišovej. Vzápätí bol menovaný za biskupského vikára pre oblasť
Flores a 21. decembra 1993 bol poverený aj úradom generálneho vikára arcidiecézy. 3. júna bol ustanovený koadjútorom
arcibiskupa v Buenos Aires. Neprešlo ani deväť mesiacov a 28.

februára 1998, po smrti kardinála Quarracina, sa stal arcibiskupom, prímasom Argentíny a ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne.
Ján Pavol II. ho na konzistóriu 21. februára 2001 menoval za
kardinála s titulárnym Chrámom sv. Roberta Bellarmina. Vtedy požiadal veriacich, aby nešli do Ríma osláviť jeho menovanie a ušetrené peniaze darovali chudobným. V októbri 2001
bol menovaný za generálneho relátora na 10. plenárne zhromaždenie biskupskej synody venovanej službe biskupa. Na synode kládol dôraz na „prorockú úlohu biskupa“, na to, že má
byť „prorokom spravodlivosti“, má povinnosť „bez prestania
ohlasovať“ sociálne učenie Cirkvi a tiež „vyjadrovať spoľahlivý
úsudok vo veciach viery a mravov“.
Medzitým sa kardinál Bergoglio stával v Latinskej Amerike
čoraz populárnejším. Napriek tomu sa nikdy nevzdal svojho
striedmeho postoja a prísneho životného štýlu, ktorí niektorí
označili za takmer asketický. V tomto duchu chudoby odmietol v roku 2002 aj menovanie za predsedu Biskupskej konferencie Argentíny, no o tri roky neskôr bol zvolený a v roku
2008 znovu potvrdený na ďalšie trojročné obdobie. Medzičasom sa v apríli 2005 zúčastnil na konkláve, na ktorom bol
zvolený pápež Benedikt XVI.
Ako arcibiskup Buenos Aires – diecézy s troma miliónmi obyvateľov – vypracoval misijný plán založený na spoločenstve
a evanjelizácii, ktorý mal 4 hlavné ciele: otvorené a bratské
spoločenstvá; vedúca úloha uvedomelých laikov; evanjelizácia
zameraná na každého obyvateľa mesta; pomoc chudobným
a chorým. Jeho cieľom bolo reevanjelizovať Buenos Aires,
„berúc do úvahy tých, ktorí tam žijú, jeho štruktúru a jeho
históriu“. Vyzval kňazov a laikov na spoluprácu. V septembri
2009 spustil na národnej úrovni kampaň solidarity z príležitosti dvojstoročnice nezávislosti krajiny: do roku 2016 sa má
zrealizovať dvesto charitatívnych diel.
Bol členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,
Kongregácie pre klerikov, Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Pápežskej rady
pre rodinu a Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.
Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža. Inaugurovaný
bol 19. marca 2013.
Mons. Viliam JUDÁK
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