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Encyklika.
(Preklad „Hlahorvěnka.)

Veleba'm
Brama patriarchům,ony aroihlakupům

a blakapám1čechnémmain last a jednotuSiniceap belaké.

Papež PiUM IX.
Velehní Hraiři!

Fozdravění a Apoštolské Požehnání!
B jak snažnou, páči 4 bedlirosti pa

stýřekou papežavá Itinětl, předková Naši,konajíceodavzdanouBoběod saméhoKrista
Pána r osobě sw. Petra, knižetu úpoňtolů,
povinnost a úřad pásti beránky 1 ovoe,

ny něk veškerételnýmučeslovviry horlivě krmili, spasitelným učením ná
pájeti a od jedovatých paatvin ndháněti,
totě vůbec známo, Vám pak, Velel
Bratři, obrvláště povědomo, Jistě týmě
Našim předkům, jakožto přesvatého kata
lokého náboženství, pravdy a spravedlnuat
ochráncům m obráncům, v příčině spásy
duši vělice bdělým, povžědy všecko na tom
zúlešelo, ab věhlasnými listy a zákony
svým odkryli a aevrhli věeliké kacTetví
a bludy, ktorčž proti naši Bořaké vířa,
Čirkve katulivké nánma, postivýmmravům
a proti věčnému pokolení lidakéhu spasení
wrojice, Čaato hrozných natropily bouřok a

ppustošily křaxtanskom i pvětskuu obec Rp
Bobempolitování hodným. Za tau přičinou
nrotivoval se ttčž předková Naši A apo
tolekuu srdnalostí hunebným úkladfzmbe

božných lidi, kdykoliv tito, obyčejem vln

moře dutého pěnou svóho zmatení vůkulstřikajice A svobodu alibujice, ačkoli Rami
zkáze porobení, byli ugroval, podvodnýmu

domněnkami a záhubnými spaimky svýmizáklady katolického náboženství 1 společ
nosu občanské vyvráliti, činost a sprave
dlnost vesměs zahladiti, všech nrdci a myzli

oružiti, neopatrné lidi, zvláště pak nezku
kenou mládež ol pravé ruravů kázně odyrá
titi, ji bidně zkaziti, bludův omidlemzadr
hnout a konečně Čirkvi katolické z lůna
VYTYRŮL.

Již ale, jak Vám, Velební Brstři, jistě

vědomě, Jedva My jame byli bjnou prostětelnosti Boží radou — ovšěm běž zkaluhy
Bvé — m tuto Stolici Petrovu povýšen,
ppátíivše s přebolestným srdcem tak děsnou,
tolikerýmmrzkým domněnímrozdmychanou
bouři, též nůrarinou, již ožolita nelkc, škodu
= týchž mnobých blndů na křestanský lid

BR vapujicí, dle povmnůstu apoštulskéhuřadu Nanšeho,pozdvihli jsme, jdouce ra

iseným Hvýchpředehůdcty příkladem, hlasuvéhů a mnohými vůbec vydanými okruž
nímilisty, tuké Fečmi v konsistoři činěnými
a jinakými apoňtolakýmipranimi zavrhlijsme

| obřanův toho věekrze vyhled

| ty nejčelnější bludy wšku nášsho přeša
lostného, výtečnou Vašibiskupskou bedli
vost povzbuzujíce a všecky Nám nejmilejší

(syny katolické Církve opět a opět ponou

kajíce a napomínajice aby se nákazyúhuvného moru toho bedlivě čili A jemu dé
vyhýbali. Hlavně věak 5 prvním dne
A. listopadu r. 184 Vám pnáným lisicin
okružním a dvěma řečmi Svými, z nichž
jednu dne 93.prosince r. 1854 m druhou
U. června, r. 1803 v kúnsimloři jarmů učinil:

| odaoudili jame ty obludné domněnky, ktarésa tohoto právě věku k převeliké duší
Bkodě ba i na ujmu vubčanské zpolučnosti
panují a nejenom katolické Úírkvi, jejímu
spasitělnérnu učení a čHhodným právům

| něbrž i odvěkému zákonu přirozeném
| Hoha v ardei každého člověka vyrytému,

B OTUBLUHUBdravěrmu nad míru Odpírají, u z
nichž oatalní téměř všickní bludové vznikají.

Ačkoli jsmo však neobmeškali hlavní
takové bludy vibekrát pruprati 4 zamitnouli,

přece ještě záležitost katolické Úirkve aduší apása Mám od Boha avěřená, jakož 1
lidské společnosti prospěch Luho 54 dormshá,
bychom vnorvě pastýřské Vmál péčepovzbu
di k zapuzení jiných křivých domnůnek,

ještu z Počenýh kludň, jako ze zrdrojůsvých, vyrážejí. Iomněnky tyto křivé a
přavráceně tím více jsou opovržení hodné,

ješ hluvně k tomu směřují, aby překážami zemůlena a odklizena byla ta spasí
tělná moc, Etarouž Újrkov Katolická dle
uatanovéní a ruzkánn Božského svého pů
vadne až do akonání zvěta svobodně pro
vúzováhi má něměně nád jednotlivými člo
věky, jakož nad národy, pronárody 1je
jich knišaty, 1 aby v mytě byla obrácena
oná vzájemná mezi knězským a panovni
ckým řádemadilnost rad a syornost, jenž

(sirkyl 1 občansívu všdy byla k „prospěchua blahu '“) Však o tom, Velební Brulři,dů
bře vite, žeť za tohoto času nemálo ne na
losů takových, kteří pron bezbožnou a po
hetilou „náturalismem“ názývanůu záměru
k občanské spoločnosti připínajíce, opora
čují ne učiti, „že by ta nejsnažnějši pečli
vost o dabrů občenů i všeliky prospěch

Ívaly, aby
| idská mpolečnont ustavena M EBPravVOVÁDA

byla beza všaho ohledu na náboženství tak,
jakoby ho ani nebylo, anáb alaspůň bém
. ohledu na rozdíl mězi nábožánstvím pravým
a věrami blučnými.“ Podobně naproti učení
svatých Plaem, též Ujrkvé a zvatých Otaův

noootýoámí Be tvrditi, „žeby oherné dahro| bylo nejiépé tam opatřeno, kdež se panu
jici moc E tomu nezná, by povinna byla

| trestat po zákonu rušitole katoličzóho ná

" Gragar XVI. Eplst,. enorol, Mřřarí 15. up, BAR.
sj
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boženství, leč pukad toho Žádá veřejný
koz“ Vychůzejíce od tělo o vládě spo

lečenaké zhola bludné myšlenky naobávají
pe nikoliv hověti jinaké rovněž bludné n
Církvi katolické 1 duši apůaa záhubně dů
mněnce, jiMo byl blahů paměti Řehoř KVL,
předohůdce Máš, čldznovstvím nazval“) to
hž, „že volnost avědomí a svobada v náhbo

„ženství jet každůho člověka právem přiro
zeným, cnž by w každé dobře zřízené spo
lačnont: zákonem vyllášeno a uručeno býl:
mělo; občanů pák že maji práva k syrchu
vané svobodě, myšlenky svě vŘeliká ústy,
tiakem I jinakým způsobem zřejmě n va
řejná vyjadřovat, v němž by ani Církvi
ani avětalkou mocí ztenčování být neměli“
Čož drze rastávajíce zajisté na mysl nanvá
žili, še „svobodu záhuby“ **) hlásají, R „do
pusti-l: se dom ustavičná hádka o jich
přesvědčení, pák že nikdy nedustávati se
nebude opovážlivých pravdě odpíračův A
na huvornost hdakéhu ubylráctví spolehačův,
kdežto zase vira i moudrost křesťanská
nlovy samého Pána Našeho Ješíšé Krista

pouhe jsouc znamená, kternk tělo neTvýŘkanlná marnosti utící mezm. F
Poněvadě tam, kdekoli z občanské

společnosti náboženství bylo odstraněno, 1.
rapuzenu učení © Rožiru zjevení 1 vVŮŽNOKL

tráci, a na mlsto řádně spravedlnosti a
zákonitého práva hmotná jen mou zaseslá:
jde z toho ua rozum, čím to, že někteti
nejjistějších dobrého rozumu pravidel nic
nedbajíce a jimi opovrhujice smějí prov
livati, „že vůle náradu veřejným, jakž
řkou, míněním neb jináč vyjevenÁ ustavuje
svrchovaný, ani Božím am lidakým kterým
právem obmeziný, zákon; vFádnpak znaků .
právy že dukonané děje již tím anmyým,že

(BULUkonány, platnost právní nabývají“šak kdo medlc nevidí a necítí, že lidská spo
lečnont, náboženství a Ffádnéspravedinonti
vuzéh úprnětěna, jinéhů přoduevzoti a účelu
míti nemůže krom toho, aby vuzdejších

statků nabývala a je hromadila, aniž jakýmčĎ
pravidlem v Jednání svém no Hdilaneukrocenm bažřvostípu rozkuňích n Už
tich, jimž by oútročilk? Tim jest to, že
tací lidé rodiny řeholní o Církev, občanstvo
i literní vzdělanost velmi zasloužilé s krutiu
nenávistí pronásledují a vylhaně žvastají,
že nejsou k dalělnu trvání nikoli oprávněny,
takto i kaciřův nmyšlenkám přihukujiče.
Neboť, jakž někdy Piua VL., Náš před
chůdo:, velaomoudřabyl učil, „ulkřivďuje ru

-——-ME

3 Eadem Enorci. Mirart
ú*) H, Aug. Epist, 105, al. L8Ď.

we) E Lam Epdat. Ii, nl. 133. 8. 2 adit. Bali,

1 ho, též samu ryzé ponětí upravedlnonti 4idakého práva v zatmění ubíhá a ae vy

|

| ganl řádů Paholnich
vání rad evangelických, ubléuje spůsobu
šivota v Čírkyi achválenému projeho shodu
a učením apoštolským, a dotýká se rouhavě

slavných zakladatelýy od náu na oltáři
ulěných, ktařl jenom Bohem nadšení ta
apolečenstva uWanovili“=), Romhlašují tuké
bezbožně, že sluší zbaviti občanaslvai Čirkev
únoho povolení „dle něhož k účelům laky
křesťanské alrmužny veřejně sbírati měji,“
u zákon ten žeby zrušiti nálužedo, „kterýmě
v určené dny k vůli alužbě Boži uluřabná
práce zakázána jant,“ okemetněpředatirajlce,
jakoby zmíněné povulení a Feňený zákon
aa přičily pravidlům nejlepšího národníhohoapodářstyl.© Avšaknapouhémodstranění
náboženatví m Života veřejného nepřestá
vajíce rádi by totěž 1 a domácnosti rodin
vyklidili, Neboť nejzáhubnější blud kom
mit A somadismmrozhlašujíce = vy
znávajíce tvrdí, „že společnost domáci Čili
rodina původ a základ svóho Lrvání mě

jediné v právu občanském, že tedy wšolilkápráva rodičů v příčině dítckjenom z práva
ubčanskéhu plynůuA na zm visl, předně

ak právo péčea vyněování a vychováváni“
"Takovými zbožným? domněnkami a ukla

dyobmyňlujíLitůžIstiviPspasitelné učení a působení Lirzvé kato
leké « vyučování a vychování mládeže na
prosto vyloučiti, tak aby útlé a podajně
duše mládeže všemi náhulmými biudy u
nefestimi bídně byly napužtěny a pokaženy.
Vždyť pak kduž ze koliv byli pokoušeli u
zmatky v (irkvi i atátn, o zvrácení dobrálu
řadu v společnusti, a ++vyhluzaní Bužekého
i lidského práva, tito všickní sousiředih
jsou pokaždé všechnu zlovolnou radu, Bnaž
nost a práci v tn, aby, júkž úvrehu pru
vemo, zvlášť neopatrnou mládež podekočil
A porušili, ua jčjlžto zkáze všeuku prvou
naději zakládali. Pročaž 1 bez nstání tak
eirkevní jak řeholní dnchovenstvu, jež no
le skvělého svědectví pravdivých pomníků
dějinných křesťanstvu, státu a osvětě k
hojnému aloužilo prospěchu, jakým koliv
nejhorším spůsobem týrají, Eiknajice „že
nužnoť, aby duchyvenstvo jakožto proti valk

ravěho a užitečného pokroku vědy 2 vzdě
[anosti od péče a úřadu vyučování a vy
chovávání mládaše bylo udstraněno.“

Jini zase opaknjíce křivů A tolikkrát

udaouzené smnyšeuky novotářův, a nedbyčejnou nestydatustl vpovažují 86, avrěhu
vanou Uirkve a tátu Apoštolakůtobe pra
womounost, od. Krista Pána ji udělenou,
područovati soudu mocnosti světaké a všecka
též Uirkve n Btolice práva uplrati, pokud
se vnějšího řádu dotýkají. Neboť neoaty

B: alavnáhovyzná

*) Fpist, můCard, De Ia Rochafoncaujt, 10. mart 1797.
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ohají se tvrdili, „že zákony Čirkvé neza

vazy, v svědomí,leň by je mocnost avětakáprohlásila; úkunům n. ustanovením im

ských papežů vpříčiněnáboženství a Uírkveže jest ké strany uvělské motnusti zákunu
tého atvrzení a suhválení m neb aspoňpři
avědčení polřčbi; ustanovení Avoblolská*),
kteráž zatracují tujné spolky, nochť se
nich přísaha nu Šetření tajemství vyžaduje
a uobu nic, též jich Bluliuencm a příznivce
vyloučením z Ulrkve trestají, že prý ue
maji platné moci tam v těch zemich, kdež
takovýuh apolků světská vlásdatrpí: klatla
od obecného sněmuTridentakého aŘímských
papežů na nájezdníky a urvalté práv A
statků Uirkve dáná čo m4 náklad v zma
tených puměrech duchovního, občanského
i politického řádu, sloužit k vymahání jen
syčtekého prozpůchu; Urkev že z ohledu
uživání věci časných neamí Čeho URLANUVII,
čímž by svědunií věřicdeh bylu vvázáno;
(úrkkvi že nepřisluši právo zkrocovati ČAL
nými tresty vuňitela jejich zakon: žef sc
shoduje se zásadami pratého bohosloví A

prve obecného, aby Be majetnické právo
r atatkům kůntelůy a kláštorův i jiných
Ppoěných ústavův zemské vládě přiřklo npřřavudílo.“© BezstuduzastávajízjevněA
vořejně vyfčení a pravidlo kacířův, půvad
tolkých převrácených domněnek a bludů,
řikajiíce „že snochust oirkevní poBožakém
právu nočníoddělená a nezávislá ud muu
nůžti avětnké, a že nělnužno, aby oddělenost
a neodvisloat taková se udržela, aniž by
Církev nepádala a nohvátila podstatná práva
mocnosti světské “ "KakéNám mlčaním pů
minouti nélza opovážlivosti uněch lidi, kteří,
zdravého učení nesudkejice, Iwrdožijně toto
své zdání zastávají, „že bíěz hřichu 4 bz
odvržuní vyznání katolického Bml Be ode
řiti ochotné poslušenství vším Lakávým
'tolice Apuštolaké úsudkům a ustanoveni,

jJehehž předmět, jak Bc vyklidá, čelí k
obecnému dobru Úirkve, jejim právům 4
kázm, jen když článků viry a mravův senedotýká.“| Všaknebudenikoho,jenžby
jasně a zFujmě naviděl a nepoznával, jakou
měrou ae toto přiči článku katolického učení
p plněmoci od samého Krista Pána Rim
skému pápaží právemBužským udělené, nby
veškerou Lirkev pásl, Fdil a spravoval.

FF tak náramně převrácenosti poru
Barnycch dormněnek By Apoštolského úřadu
Sréha dobře jsouce patuětliví A velmi ula- |

| lovatví trvanlivě stoji, ***) s že není věcí jaká
| tolik. zhoubné, zkázunosné n všem nebez
| pečím vystavené, jaku to domnění, jako

rostlivi o nejsvětější naše nábuženství, u
zdravé učení a duši Buhem Nům uvětených
spanční, jakož 1 © blaho lidaké společnosti

9) Ulemant. XII, „in eminenti.“ Honediet XIV. Pro
vidas Homanorum.“ Fili VIL „Ecclaniaam.“Leoniz
XIL „Gao grariora.*

ř

vůbec, uznali jameza potřebnou věc pozdvíhnouti opět apoštolskáhu hlasu Svého. Pro
čež všechny a jednotlivá kizvé dotuněnky
a učení zvlášť vwtomto listu zpomenuté
mocí Svou Apoštolakou odmltáme, zavrhu
jmué a wdsuzijumů, chtica Lomu a.příká
zujíce, aby ja všecky dítky katolické Uirkve
jistotně pokládali za odmitnutě, zavrženů
u utdaruzůnů.

Mimo to, Velební Úratři, jent Vám pře
dobře povělomo, ktorak za těchto čanů
neundvistnici věl pravdy u spravedlnosti A
úhlavní našehu náboženství protivnici kni
kami, spisky n novinami mororinou proli
chlými 5 jo Hirám světě ruzlruňovanými
národův podvádějíce i zlomyslně lhonce
maoho jiných bezbužných nánk ruzsóváji.
Aniž Vás tajno, že v touž naši dobu někteří
ae nalozají, jenž návodem a popudem ducha
satanuva lak hluboko v bezbužnust zabředli,
že strachem netrnou Panovnika Pána Na
ěcho Ježíše Kriata zapirajice a proti Jeho
Božství s vhavnou nestydatonti zpurný buj
vedouce. "Tupak nelec jinalk, než abychom
Vás, Velobní Bratři, přeslavnými, jichž

zasluhuete, vyvyšovali ohvalami, že jsteprou takové bozbůžnosh iskupakého hlasu
svého co nějhurlivěji pozdvihnouti nikoliv
neobucškal.

Pročež timtu lhstem Svým znova pře
laskavě oslovujeme Vás, kteříž jsouce K
účastenství v pěči Maši povolání, největší
jsto v této Naši nějtrpčejší žalosti Nám
ulóchou, radosti a potěšením, zvou výtečnou,
jekou vynikáta, nábožnosti a zbožnosti, téš
ku podivu vzáenon láskon, wěrnosti A pu
slušnosti, jakouž Mám 1 télo Stalici Apo
šlolské jednomyslně všickm oddám jsouce

přetěžky úřad svůj biskupský statečně mpilně vykunávuatí umilujolé, v Lulu Vaši
výtečnou horlivost pastýřskou vzkládáme
Svou důvěru, že vezmouce meč ducha, jenž
jenk slova Joži, a utyrzení w rlosti Pána
Našeho Ježike Krista, « dvojnásobenou při

činirvostina každý den miti budete pš,nby věřící Vaší BOravě BVĚŤEDLI„HB ZÁrŠU
valijedovatých byltu, jichžto nepěstuje Ježiš

Kristus,poněvadínejsouštipenítego *A neustůvejte přípominati těmže pravověr
ným, ŽHKBvenku únravdové bl hlěm
pryšti jediné re syatého našeho náboženství,
z jeho učení a vykonávání, a žeť „blaho
slaveny lie, jehož Bohemjest Hospodin“ +)
Učte, „žĎ na základu katolické víry krá

ji, R, Im"E M. ud Pbiludálnh,a

sev 8. Coslot eplisl.ŽŽad Sraod. Epbeu. apad Cenek,p. 200.
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b 4 nám na vědy pomtačoval dar avobodnévůlo, s nimě jsma 80 narodili, tak ža by
nebylo, zač bychom Boha ještě prosil, —
to jest, abychom na Stvořitele svého zapo
měnouvě k duličení svá svubody Jaho váma
mohoucnosti ze odpřisáhli.““) Aniž opomi
jeje nčiti o královeké moci, ža dána jeat
nětoliico k apravování avěta, nýbrž tím aplša
k obraňování Uirkve, *"j a že nentává ničehu,
čo by panujícím fatům A králům k
větilimu prospěchu a k větší slávě alou
žiti mohlo, jako když — dla dopisů sv.
Falixe, též Našekověhlasného a přestateč
něho předka, k císaki Zenonovi — kato
hcké Uirkvi jejích zákonův užívání přítí,
aniž komu, aby jeji avobodě vadil, dopouštěl
budou... Nehě jímto jest, % to jejich
věci bude k prospěchu,pákli, Edyž nejedná
o věci Boží, dleJeho ustanovení panovnickou
vůh svou kněžatvu Kriatovu podřizovati A
ne TABAZOVALÍ HE VyDRATAŽÍMTY)

Ačkoli nám toho, Velební Bratři, vždy

ky třehbí, ce pyláštně v té nynějšívě ká tam Čirkve 1 spoleňnosti občanská,
vwtom n takovém protivníků protivěvi ka
boliuké a tělo Stolicr apoštolské ppiknuti
A v té a takové blindův aměvici nejvýš
nutno, přiztoupiti a douťanlivostí k trůnu
milosti, abychom dužli mloardanství 4 118
lezli milost k příhodné pomoci. Za touž
příčinou ustanovih jame u ache, vyrvati
zbožnost věňchněch věřících, aby a Námi
a a Vámi zároveň nejmilostivějšího Útee
svůlel A uloardenstyl na nejhoroucnějšíchAnejpokornájších© modlitbách© ustavičně
vzývajíce prosili A V plnosti viry pořád se
utikah k EdánuNabsmu Ježíši Kristu,jené
nás vykoupil Bulu v krví vě; ať ne tad
Jeho nejsladšího PBrdce— této oběh nej
plápolavější k nám milosti — vroucně a

stále doprošují, by avazkem avů ETvšechno Ksobě samému přitáhnout ráčil,
aby věickn lidá Jeho nejsvětější láskon
rozplamenění podle Brdce Jeho chodili
hodně Bohu, ve všem Jemu se libíce, v
každém skutku dobrém ovace vydávajíce.
Poněvadě ale nepochybně přijemnější jsou
Bohu prosbyvěřicich a dokonzle očlštěným
svědomím k Němu přístupujících, protož
ustanovili jama nebeských ÚUírkvapukla
láv, správě Naši svěřených, věrným Kri
stovým = Anpoštolskou útědrovti úlevřil,
aby titéš věřici k opravdové pobožnostivice
rozniconí m skrze svátost pokání ad hřichů
skvrn obmyti tím důvěrněji svů prosby
= E

+ S. Cyprián. Endat. il.
w*) G, Bornard. Boru da duodecim prnarogalávia E.

M, V. ex verbisApocalrp.
wa) E, Inpocant. L opist. 20, ad Epinč. cíbě, Uarthg.

spad Čemni, p. BBl,

slaným a nača

jin[ řddní

jaru:

před Bohem vylévali a Jeho milosrdenství
a milosti docházeli.

Tirto tady listem Apocštalské = moci
Svá všem i iednotliv 'm úbéhou pohlůví vě
blcim po celům katolickém avětě udělujeme
na B úsob kirlostivého léta plhomocně od
ustky, ve lhůtě = jediný toliko měnič až
o vyjítl budoucího roku 1855 a nikoliv

déle, kterýžtuměsíc Vy, volební Bratři i

„pomístní vrchní zejmena určlto;a tyto odpustky udůlujame v ten samý
apůsnb, vjakýž jsme takových = počátku

nejvyššího Načšeho papežování bylipovohůApoštalským listemS rm„Ereve“ řečeným,
2Ů. dne měsíců listopadu růku 184%daným,
veškorému biskupakůmu bádu Vašomu po

těmito slovy: „Artano
Diviuae Providantiae conailio,“ — a udě
lueme je se všemi výhradami od Nás v
tomtéž listu propůjšenými. Uhonrnt však,
aby dodržemo bylo vůceko to, oo jeme Y
podotčeném listu předepsal, a vyjmuto bylo,

DOjamne ZA vyjmuté prohlásili. A to udělujeme, aniž by co na odpor znějícihu VA
du smělo, Dyt 7 zéjučna zminky m odvo
lání zasluhovalo, Aby pak všeliká pochyb
nost a neznáz byla odstraněna, rozkázali

odladi Vám úmuhů limůu VÝLLAK.
„Prosmež, Velebni Ibratři, z hluboknati

srdoĎ a ze vbl mysli avé Boha ma milost
| danstyl, nab On sám dolašil, Fka: milomr

denstvíi pak mvého neruzplýlhm ou nich.
Prosmež a vezineme; jestliže bychom všuk
hned nevzali pro vinu svou včhkon, tluecmež,
nebf 1 tlukoucdmu budo utovřenu, č budu
meli na dréře tlouci modlenim svým a vzdy
chánitu a plůčem, v čemž ustávaíi nesmimě,
a budel: modlitba jednomyslné ...; Kaž
dinký ať se modli Bohu nejenom za sahe,
alo iza vkocky bratry, jakož náz án učil,
medliti sa.“*) By pak tm ochotněji Bůh
Naše, Vače a všech věřících prosby a přání
vyslyšel, a dokonalou důvěrou vyvolmež k
Němu orodovnici, Nopuskyrněnou a nejsvě
tějsí Rodičku Boží, Fannu Marii, ktěráž
potřela všecka kacifutyt úclém uvětě, a

| jemt všech nás Matka nejlankavější, „pře

|

1

sladká... a miloardenatví plná,... Všem
upronitelná, všem milosti nakloněná, jenž
potřeby všech láskou alitovnou objímá,*“"“)
a jakožto královna po pramicistujic Synu
gvému jednorozenému, PánuNašemu Ježíši
Kratu v oděvu pozlančném, ozdobená Toz
ličnoati, může na Něm všecko vypromiti.
Hilně též vyhledávejmě přimluvy nejblah.
Petra, knišžate apoštolův, £ jóho spoluapo
štola, Pavla, i všech Byatých nebsšťanův,kterijsoucejižpřátelyDažíim| uřinůni

.) S Leo.EpinkBG,ab 125. O*x) Pius V1LEpist. Engyci, „Diu sklu“ 23b,Maji 1600.
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dontali se do nebeského království, a koru
nování palmu drží, n nesmrtelnosti svou bez
peční, starost maji o naše apašení,

Posléx všech nebeských darů hojnost
Vám na Bohu ze zrdee přejíce,obzvláštní
lásky Naši k Vám rávdavek, Apužtulaké

žehnání, z hluubi srdce Vám samým,
olební Bratři, též veškerému duchoven

stvu 1 pvůtským Vaší péčisvěřeným pravo
vůřicim přelaskavě udělujeme.

Dáno v Římě u av, Patrudne 8. pro
směě roku LHO, od slavněho za článek
wiry vyhlášení Neposkvrněného Fočeti Ro

dič Y, Boži, Fanny Marie léta demátěho."apedování Našeholéta ovatenáctůho.
PIINIE FF. IX.

Seznam“)
zahrnující přední našeho věkuhludy, vy
tknutě w allokučinh konmitorniah, Wemry
klikáah a jinych apoňtolakých listéch Jeho

B L
Fantkétemus , načuralirmum a aĎrolulní ru

Honalizmié.
1. Neni žádné nojvyšší, nějmoudfejší a

nejvýš prozřebelnéěbytosti Božské, rozdilné
od vchkercnsiva těchto wěcí, m Bůh jesl
tutéž mu příroda, a probužjest změnám po
droben, a Důh ze vlastně stává v člověku
A vc světě, a všecky včel jsou Hůh, majice
vlastní Božskou podatati; A jedna m táž
věc jent Bůh i svět, tudiž 1 duch a hmota,
nutnost n avobodn, pravé i nepravé, dobré
i zlá, aprávadinůzt 1 neupravadluost.

Aloc, Maxima guidem 9. čerrna 1864.
2. Bluží upírati věecku činnost Boží

při lidech i vě avůtů.
Allbo. Karim gurelem U. dervna 1RAŽ.

AXRozum lidský bez jakéhokoli ohledu |
na Baha jest jediný roreudi o pravém a
neprávém, o dobréma zlém, on jest sám
sobě zákonem a přirozenými svými silami
postačí k palřoní blaha lidia národů.

Alloc, Harima guidem 4. dervum1582.
4. Všecky náboženské pravdy plynou

L vrozeně moca lidakého rozumu: tudiž jet
rozum hlavní měřídko, dle kterého člověk
oúznání všech pravd jakéhokoli způsobu
oalca mliža A Má.

Encyk.: Gri mřuridua3. libtop, 1846.
Encyk.: Stngufari gutdem 17. břez. 15565.
Alloc. „Mazrima gutdém 2, čerrna 1862,

ů Zjevení Boší jest nedokonalé a pru

| TOEUMIU.

theologickými právě

Encyk.: ui přeribua 9. listop. 1840.
Alloo. AHarzima guidem U. června 188.
G. Víra Kriztova něžňí =o lidakému

; a zjevení Hoží nětuliko nepro
npivá, alobrž i Kkodl zdokonalení člověka.

Focyk.: (wi přiribuy 9. lintop. 1840.
Alon. Mariner guzdem 4, června 1BAŽ.
7. Proroutví n zázraky w Plnmeuh svm

tých nvedené a vyprávěnů jsou amyělenky
básniaké, a tajemstvi viry křestaneků Bou
hrnem Aloeofickéhobádání; a v knihách
obou Zákonů (obražany) jsou nálesky bá
ječné, i sám JežišKristus jest výmysl bá

nosk.: Čna půuridua 4. listop. 1848,
Alog. Aazima gwiďén 2, čerrnk 1832.

B. U.
ZmniradnyFall us.

B. Jelikož rozum lidský na roveň pe
sluví s náboženetvím, protomá ge 8 vědami

k jako a ilonoňckými
rachůzeti.

Allan.Beru gvadan porfusi B,pros,1854,
a Všecka ogmita (učení viry) náboženství křestanského bas rozdilu jsou před

mětom přirozené vědy čili filonofa; m kdaký
rozum, ja-li jenom historicky vzdělán, může
ze svých přirozených dil a prvků přijíh

ok pravé zmámomti o všech léž akrytějších
dogmatech, ač byla-li tato dogmata rozumu
co předmět předvědena.
List k orelb. Friain, (rawěsermm 11. pros.

1aŘž.
List k témuž Tuce čičenier 21. pros. 1803.

10. oněvadě jiné jest filosof,jiné
filosofie, má onen právo a povinnost, po

drobiti38 be ktoruu aářuza pravoubyl uznal; věuk Úlosoňeani nemůže, am
negrní ua podrubiti kterékoli autoritě.
lát k arcb, Fnrin. drraviržmaa ll. pros,

1562,
List k témuě Tiuae Róenécr 21. pras, 1883,

11. (Arkgwnětálíků námní ilosafu nikd
slihati, olebrž ona musl i bludy té hlosoňe
snážeti a ji zůstaviti, aby BG8aMAopravilk,
List k arab, Frrin. (ýrátřesiaa 11. pros

1B8ž.
| 12. Výnosy (decreta) apoštolská Stolice

a Řimských kongregaci překážejí svobod.nému vědy pokroku.
List k urob. Fridn. Ttwaa Rběnter 21. proz

1563.
13. Methuda a zásady, dla nichž stař

učitělovů ucholasličil vzdělával theologii
docela se neshodují 2 potřebární našich

tož podrobeno stálému a nekonečnému po- | časů 4 k pokrokem věd.
kroku, jenž = vývojem lidského rozumu
shodovati ua má.

*) Hylšabtesale. „Elaborásta.“

|

i

List k arcit, Frisin. Tuae Hbenier Ji. proz
T863,
14. (© filosofii má ne vykládat be

vůsho ohledu na zjerení nadpkirogené.
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List k aroib, Frisin, Tas Žieniey 31. prou.
15664.

NB. 5 soustavou rationálamu souvisejí
z většího dilu bludy Antoniírma GAinthera
zavrěsné v listu ku kard. arcib. Kolinskému
RKrimiamurm 10. června lěd!, a v listu
k bisk. Vratielavskému Dolore hand me
dióeri A) dubna 1860.

a. III,
Mndiferentirmua, Latiludinariemus.

, 15. Volno jest každému člověku při

jou Avyznával bonáboženství,které bydo, veden jaa ayčilcm rozumu, za pravéokládal
Apošt. st Mwťřiplžcer inter 10. čerrna 1851.

Alice. Aarima guědém 3. čearvan1862.
16. Lidé mohou u vyznávání kterého

koli náboženství cestu věčného spaBenÍ na
leznouti a věčného apagení dojlti,

Ennyk.: Ginwipřerihu= 3. laton. 1B4ň,
Alloo, Uří prímam 17. pros. 18417.

Enoyk.: Stnguěar gudlem LT. března
1856.

17. Aspoň dobrého jemt me nadíti o
věčném Hpadení všech těch, Edož nikoliv
sc nenalézají v pravé Čirkvi REHigtově.

úlioo. Mimgwlri gurlarm 9. pran, 1854.Encyk.:Gnranio| oonŘotamur17.
HůH.

18. PFrotestantismik nění nic jiného,
něž rozdílná forma téhož pravéhonabožen
ství křealanského, w kteréž lze jeat rovněž
jako v Cirkvi katolické Bohu sč Ubitr. ©
Encyk.: JWosctáta e£ JVočiecný H. prosa.1849.

u. [Y.Social,© Kozmmuntomua,ddjkčF'
bnátické společnouti duekovenako- nběraží

apotlky.

Tohu druhu hlizy zavrhují xe Často A
nojtěššími alov formulemi v okružním listu
(ni přereuu 3. sloup. ldd; v alloč. ()už=
bug guančisguo 20, dubna 1849; v okružním
hetu „Vogottle c£ iVoěiscum 5. pros. 1448:
v alloč. Oingulari gidam %.pros. 1804;
v okruž, listu (udnlo čonfeidmuir moeraré
10.srp. čí,

8. V
Bludy o Čtrkvě a fejich právech.

19. Církev není pravá a dokonalá spo
lečnost úplně svobodná, nemá též svých
vlastních a stálých právpobě od Hožakéha
zakladatele svóho ndělených, nýbrž světské
moci přileší etanoviti, která json Úirkve
práva a meze, v klervch by luio práva
vykonávati směla.

Alloo. Stueuldrí vudidam 3. pros. 1454.
Alloo. Mulite gravibuegué LT. pros. LÉGY,
Alloo. Haxima gutdďem 3. června 1362.

l

arpuž

AA.Cirkevní moa nesmi pravomoonoat
avou konati bez povolání a souhlaau vlády
uvětské.
Alog. sHemtnik umwegwisgue JU. záři 1461.

21. Čírkay nemá moci dagmaticky
rozhodnouti, že nábužůnalví Čirkva kato
liské jent jedině pravé náboženství.
Apošt. list Muditpětcce inler 10. dorvna 1ABÍ.

22. Povinnost, kteron katoličtí nějtelé
u apinovatelé vesměsjavu vázání obmezuje
ue toliko nu to, Gonepochybitelným ČCirkve
výrokem stanovéno jakožto dogmata víry,
ktaráž všickni maji věřiti.
List k araik, Friiing, Tuae dboněcy l. pros,1883.

Řiunšti ožová auoheuul sněmoóvs
GIrkevTl

(kouciita) vyšinuh 50 Z mězl avéva knižat urval a tůž v atano

voní vůci vy a mravů poblondili,List. apoěžt. „Hlitpitckathe LŮ. černa 1551.
24. (Čirkčv Tin práva , přinuvývali

moci, amž jná jakékoli moui přímé neb
něpřimě,
List, apaát, dd dpostoiicea 2. srpna 1851.

20. Mimo pravomocnost spojenou s Fa

moci, IT

| dam lnskunským jiná jest připujena mor
| světuká mdělená |

vládouobčanskou| buď
zřejmě, buď tulňky, a můžů ledy od vlády
avětaké, kdyby se libilo, údvulána býti,
List apodt. dak Gpoalolicae 22. urpna 1551.

o, Ulrkev němá vrozeného A pů ZÁ
konu náležtého práva nabyvati a v držení
unikla.

Aloe, Aestgnám fara 15, pra. 1HRB.
Okružní list Fnoreriiníe LT. saři 1RAd.
27. Posvěvenl sluhové Čirkve a Itím

Bkya majiúde vši časnýchvěcí Bprávya majeinoati naprosto vyloučení býti.
Alloe. Ařarima guddem 3. června 1862,ač,© Brekupůmnepříslušíprávobez

povulen vlády ani listů papežských prohla

BOvALI. A 'Allug. Jung fodře 15. prom,LADG.
2, Milosti papežem Římským propůj

čených pokládati dlužno 28 neplatnů, nc
bylo-li o ně prošeno akrzu vládu.

AUoo,.„Vtrnetem. fore 15. pros. 1858,
AU.Nedotknulalnost (Tinmunitae)Cirkve

a osob církevních měla svůj původ Vprávu
úhčaánském.
Apošt, list Afuffapfices infér 1. června 1851.

31. Uirkevní soud pro časné duchov
nich záležitostí buď občanské, buď treatní
aluši na prusto zrušit 1 bez vědomi apo

Štulelů Abulnc £ paruti jejímu výporu,Alloa. Acerbirarimumm 27. záři 1952.
Aloc. IVunovaní fore 1D. pros. 1ED8,
jež. Bez všeho porušení přirozeného

práva a ulnánosti smi zrušena Lýti omubní
nadotknutelnost (immunitas), Kterouž du
chovní vyjmuti jsou od podstoupení a ko
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nání povinnosti vojenské ; anůbrž tohoto

zrušení vyžaduje občanu i krok, obzvldátě v společnosti na způsob svobodnější
vlády zřizenů (kunstituovanéj.
Liat k bisk. Monrezl. (Mondori): SiRGEÉETIR

Nolna 20. záhi 1884.
88. Napbináloši jediná k právomosnonti

úirkuvní z wlaslního A přirozeného právaFiditi učení věd thenlogických.
List k arcib. Friking. Tuna Čtóenter čl. pros.

1B3.
34. Učení těch, jenž přirovnávají Řím

ského papeže knižeti avobodněmu a mooc
svou u veškeré Úírkvi vykonávajlcímu,
jest učení, které převládalo v středověku.

Liszt apošt, Aď aposřočtcar Zů. srpna 1851,
55. Mic nebrání, výrokem některého

obecného sněmu církev
činem všech národův papežstvíz Rimského
biakupa a města přenéstí na jiného biskupa
A jiná město.

Apašt. list Aď anostodecne 22. srpam 1481.
36. Unnehoní národního koncilu nepři

poušti žádného dalňího rozboru, A Eprůva
občanská může věc až k lěmtu krajnýslem
hnáti.

Apašt. list ck amvatořicae 22. arp. VASI,
37, Mohuu zřízeny býli národní církve

oj autority Iimakého papeže odlašené a
zřejmě oddělené.

Alloc, JWwudlis a » ČranaeHa LT. pros. 1HGŽ.AlouJamu cerna 15.břez.BL.
dB. E rozdělení Čirkve ve východní A

západní přispěla přílišná Libovůle
nožůPapuět.lisAaaposřekcea22.srpna1851.

8 VL
Hludy o upolečnosli občanské samy U soňé

ž ohledněpoměrů jejich E Čirkoi.
J0. Stát (reipubkeae statum), jakužto

půvoč a pramenvšech práv, má jakémi
právo neobrmezené žádnými hranitemi.

Aloo. Harta owidem 8, úerrna 1862,
40, Učení Cirkva katolické přiči aa

blahu a prospěchu Bpoléčnosti lidakě.
Okružní list Čluž plurténa 3, listop. 1B4ů.
Alloo. Čnibua gudniisgna 20, dub. 1443.

41. Syětaké vládě 1 ud nověřicího pa

novnika provozované příslušíinuw nepříménegativní, co do věci náhoženských; ji ledy
přísluší netoliko právu, kteréž zovou exe
pair, Alobrě též právo nazvané dppělka

Honis ab ačvsu (uvolání Be 2 domnělého
rneužiti.)

Anašt. list Aa apaatolicie dd. srp. EDI,
d2, V rozporu zákonův obou močnouti

vice váží (předchází) právo úobčanaké,
Apoit, list Ad apostolicas 22. srp. IBal.

45. Občanská vláda má moc slavné
smlouvy (vůbec konkordaty) o vykonávání

o (koncilia) aneb,
i

imekých |

práv k svobodě cárkovní npřísluíných uza
vřeně s apoštolskou Stolici, bez jejiho vě
doml, ano i kdyby odporovala, obmeriti,
zá neplatné prohlásiti a neplatnými učiniti.

Alina. Jm ÚČonazatortade 1. Hxtap, 1450,
Aloe. Mulížs oramičusgké 17. pros, 1880,

dd. Světské vláda umí sa míchati do
věcí k náboženství, kámní a vládě duchovnínáležejících.© Tudížsrnísauditiorozká
zech, jakéž pnatyřové Uirkve mocí úřadu
svého vydávají k Flzéní vědomi, ba ami
též rozhodovat úpřisluhuvání svatých tajem
styl a k jejich přijetí potřebné přípravě.

Aloo,. i Constatoriati 1. linkop, 1850.
Alloc. jHarima gtidem 3. června 1882.

45. Všscku vádeni vařajných škol, v
nichž mládež některého ktestanského státu
sa vzdělává, s vyjmutim tolika v jistém
ohledu biakupských suminirů, mnůžeA mual
se přiděltu antoritě civilní a nice tak pli
děliti, že žádné kterékoli jiné putoritě se
nepřipouští právo michatá se do kkolní kázně
do Hzení studil, do udílení stupňů (hodnoatl
akademických), do volby a potvrzení učitelů.

AlNoc.(n Čonsigtorikt 1. hatop. 1850.
Alloo. Čičtua Čucfuopiermis 5. září 1851.

dů. | v samých seminážřichduchoven
ských jaxrubena jest k uvedeni ubraná
methoda ntudii autoritě civilní.

Alloo. Abitýtám foré 15. próz. 1Bid.
41. Nejlepší zFizení občanské společ

| nosti žádá, by národní školy, otevřené všem
| dětem kterékoli třídy lidu, u vůbec veřejné

úaLavy, Určená prů vědecké m vyňší vzdě
lání z vychování mládeže, ada vší antority,
Hdicí muri a vplyvu Úirkve vyjmuty B
xučín podrobenybyly vědění autority čívihní
E požlcké ali panujicíhh a vedlaia l
miry běžných náhledů toho věku.
List k aroib.Fryburr. Čunz sim gina ld. čer

vence 1Hf4.
48. Mužové katoličtí mohou uchrálit

ten spůsob vzděláni mládeže, jenž by od
dělen byl ad víry katoleké a od moc Církve
a jenž k přuhé známosti věci přirozenýchak snahámapolečenskéhoživotapozemr
ského jedině nab alespoň hlavně čelí.
Lit k arcih. Frýburg. Čuum noň sind 14. ČT

| rence JEG4.
40. Občanská mocnost může překaziti

| svobodnou a vzájemnou sdilnost církevních
přednostů a pravověrných národů s Rim

| ukým papežem.
Alloc. Maoima oiidem U. června 1582.

nů. Bwětská mocnost mů zama v sobě
právo došákovati biskupy a můře na nich
vymoci, aby nastoupili správu diecésí dřiva
než byli Fijal: ud uw. Btolice kanonické
ustanovění a hsty apoštolské.

Alloo. (Nungwam
51. Vláda světeká má dokonce táž právo
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složiti břskupy s vykonávání úřadu pastýt
ského, a nenívázána oalušnoat Inakéčnu

apeži v těch věcech, které se biskupských
hradU A ustanovení biskupů dotýlml.
Apušt. Kut: Aniitpioaa inéer 10. čarrna 1851.
Alon, „Acerbissimrm 57, záti 1852.

bitů ntáM Úírkví přadapsaanů k skládání
řeholních slibů tak u ženských jak u muř
ských, a všem řeholním společnostem roz
kážati, aby box jejiho svolení nikoho nepři
mastili k složeníslibů zizvných.

Alive. Wung ořé 15. pros. 1858.
čo. Zrušit třeba zákonů, čalicích k

ochraně řádu náboženských epolečnozti, je
jich práv a povinnosti; ba světská vláda
smí pomocipřiapivati vem těm, kdož od

přije ho stavu Fohalníhů života odstouptia zlavnémiby zlomiti chtějí: a tohkůž smi
tatáž řeholní společenstva, jakož i chrámykollegiatníaobročíjednoduchá,DytE preKojejiehoinímkrknenobro=ití,
a jejich statky a příjmysprávě a vůli moc
nosti občanáké područiti a přiřiknouů.
Aloe. Acerbtatnwm 27. záři 1H5Z,
Alloo. Probe mettineriite 22. ledna 1855.
Allna, Čum 4 Žě. čerrenoe 1855,

G. Králové a knižnímnetoliko jsou Vy
jmuati = právomocnost (irkve, anohbržv raz

nany otázky pravomocnostistojí oni nád
Apašt. Lzt Hirmčices vtder 10. úorrna 1851.

bo. Udtrhnouti uluší Čirkev od státu
a sláť od Čírkve.

Aloe, Aewhiremum ŽŤ. naři LBBŽ.

8, VIL
Budy o mravouce přirozené a. křenkemnké.

50. Zákony mravní nepotřebují Bož
ského potrrzení (sanctioj, a mikohy není
potřebi, aby zákony lidaké byly va shndu

uvědeny B nrávem přirozeným aneb abymot závázovací obdržely od [yha.
Alloe. Maxima gmědem 3, čarrna 1662.

i. Filogofiea filozolickáethika, jakož
i zákony občanské mohou a maji Re růz
niti od Hožské a cúirkovníantority.

Allon. Hawtin guddem W.dorrmě 1H9Ž.
55. Jiných ml nesluší uznával kromě

ra hmotě zspočivajících, m všecka mravni
kázeň A počestnoat má sc zakládat v ahro
máždění u množení bohatetvíi jakýmkoli
spůsobam a v horění náruživostem.

Alloo.Marima tim 8. červně1A62.
Engyk.: Úugnlo conkciarta 10.srpna 1863.

50. Právo záleži v hmotném činu, a
povinnosti lidi jakékoli jsou prázdné alovo
a všecky činy lidakůmaji moč právE.

Alloo. Mawima guidem W,dervna 1882.
BŮ. Autorita není nic jiného, už počet

ráévem změ- |

Aloo. Marina idem 9. červná 1A82.G1. Nasnravadlnůst zdařeněho činu nit
není na ujmu gvatomkl práva. ©
Alon. Famadteium cernitnua JE, března LAB.

G2, Rozhlažovah u zachovávat. aluši
zásadu, kterouž nazývají nasakrodominímu.

Alec. ANovosež ante 28, záři 1860.
53. Zákonitým knížatům poslubnost od

plraii, ba 1 odboj proti nim udvihnouži, da
volenů jest,
Encyk.: Čiué píuribus D, listop, 1846,
Alog. ÚMizgxa verirum 4. říjnů 1847.
Ensyk.: Noacilta eč ČVobtscum5. pros. 1849.
Apošt. list: Čím cathotica 26. břez. 1860.

tt£. Lak porušení každů 1 najavětějši
přísahy, jak jednání jakkol: nešlechutně a
ohavnů a zákonu vččnému odporné natolko
ení hodno zatnilnuti, nýbrž jest naprosto

dovoléno a nejvyšší pochvaly znaluhuje,ztalo-li se to z láskyk vlasti.
Alloo. Čdudbwa otančiagka 30. dubna 1A4D.

Ž.VI
Biudy o manžeřstui kreslanakém.

FR. Na žádný spůsth nelze připustiti,
že Kristus povyšil manželství na Aůstojnost
svÁtOBČI.

Apnžt. lint: Ad aportnliens 22. zrpna 1851.
(G. Svátost manželství není leč jakýni

k smlouvě přídavek vodlejší, od niž sa od
děliti může, manželství pak namé záleží tu
ko a jedině v požehuání sňatku.

Apošt. list: Ad apoatolitaé 2%. srpma 1851.
cí. Dle přirozeného právanění svazék

manželaký neroalučitelný, a v rozličných
případnostech může rozvědení v pravém

pays pravomocnostl avětekou atanoveno
i
jv list: Ad apoatořicas 22. srpna 1851,

Alou dAegrhtsetmtmem21. rař 1852.
A. Úírkay nemá moci, uváděta pře:

kážky manželství zrušujíci, nýbržtato pravo
močnost přinálaší vrchnosti avětkké, kteréž
i překážek ntávajících wdetraniti sluší.
Apošt. Jial Muďtipiices tntar 10, dervna 1851.

63. Clrkev v pozdejších ntoletich jala
se uváděti překážky zrušujíci, nikoliv prá
vem vlastním, ale toho práva nživajíc, ktarů
vd mocnosti světské byla převzala.
Apošt. liat: dd amomtolicae 42. arpna 1851.

10. Stanovy (cánoneaj snčmu Tridant
skóhu trestem wyoboovánístihájicí ty, kdož
ko ommělují upirati Čirkvi právo uváděti
překážek zrukujících, buď nejsou dogmatické
aneb mají růztuněny býtl o tů pravomoč
nosti převzaté,

Apoát, list: Add aportalicaa 22. srpna 1851.
41. Truientská forma (aňatku) nezava

zuje pod trestem neplatnosti, kdekoliv zů
kon občanský jinou formu (způsob sňatku;
v před stavi, A torau čhcě, kůy mánšalství
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platnosti můlo, zachovává-li ne tato jinakáOTTA.
Apost. lit A oposlovicdé22. arpam 1851.

12. Honilác VIII.první tvrdil, že ulib
čistoty, učiněný při vyššich svěceních aňa
tek manželský neplatnýtm činí.

Apošt. list: „Ad očeae 32. srpna 18N1,
78. Moci pouhé občanské amlouvy může

stávati meri kteetnny pravého máněclstrí,
a křívů jest, ža buď umlouva manželská
meri klentany vždy jent svátosti, anob že
neplatná jest smlouva, vylouěl-li 48 svábunt.
Apošt. list Aď apusloiiode 22, arpna1851,
Paani J, Sr. VinLX.k králi Sardinskému P.září 1852.
Alise. AeerĎisnmmim 27, záři 1Á53.

Allee. Aučhe gravibuazue 17. pros. 1860.
- 74 Záležitosti manželské a zasnoubení

náležejí přirozenou měrou přodsoud avůtaký.
Apušt. list: Ad apostobicaa 22. srpna 1851,
Alloo. Acerlnámimun 27. sůl 1H52.

NIE Pom náležejí dva jiné bludy o zru
šení bezčenství duchovních, a že by stav
manžolaký přednost měl před stavem pů
nickým. Znvrhujl se, prvul v okružním
Bata Ču mluridva A. listop, 1840, druhý v
listu apožt. Muštipliceztnier 10. čeryna1851. |

6.IX.
Hlndy o světskémpanství Ičimakého papeže.

dů. (* spojitelnost panatyl nvělskéhu
a vládou duchovní hádají ze venpolek synové
Úitkva křesťanské a kntolické.
Apošt, list: „dal čiceta 22. arpná 1851,

16. Zrušení světského panství, které
apoštolaká Atolice má w držení, co nejvic
by přispělo k svobodě = blahu Úirkve.

mb guantgue 20. dubna 1R+4U.
NH. Mimotyto výslovně wytknutébludy

zavrhují s6 nezřejmě Úmphcite) přemnohé
jiné vyloženou a utyrrenou náukou o svět
ském panství Rimekchr pmpeže, kterouž
věžoku katolíci co nejněvnějí držel maji.,
Takové učení vykládá se jamně w allokuci
Our guanfierua20. dubna 1840; v allok.
51 sámpěr anléx A) května 1800: v listu
apošt, | eatÁolicaKrolesta 20. břerna LEE:
v allon. Mona+ 28. záři 18A0; v alloc. Jam
dudum 18. břex. 1861; v alloe. Maxima
guidem 2. června 1BA2.

$. X.
Binďy vrtahující sak nynějšímuČiberazs

TY. V tomto našem věku vlců nepro
apivá, aby náboženství katolické bylo po
ražováno za jediná nábožcnatvi státu z vy
loučením ostatních jakýchkul vyznání.

Alles. iVemo vězirum 20. dervenne 1Bib.
(8, Pročež chvalitebně v některýnh kra- ©

jinéch, které ae katolickými zovon, záka
nem postaráno jest n to, aby lidá tam s8.

stěhujici veřejně uměli vykonávat jedan
každývlastnísvýnl

Alo. doorádssýmum 27, záři 1BG3.
19. Nab křiré jastiť, že státní každého

vyznání svoboda, jakož i všechněm udělenáplná mor, jakékoli domněnky a nůhlady
zfojmě a vořejně pronděsti, vede k brakámůu
porušení mravův a myali národův ak roz

šíření moruindiforent né (náboBonskéJhostejnosti). Alloo, une fore 15.prax.1856,
HUŘímský apeš může A MÁ 3 po

krokem, 8 liberalismem £ novověkou ci
vilisačí se amiřiti a shodnouti.
Alba. Jamduadum cernímue 18. března 1881.


