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ŠTVRTÉ BOŽIE PRIKÁZANIE 

 

 
Voči Sv. Otcovi máme podobné povinnosti, ako voči Bohu; 
lebo je Božím zástupcom na zemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duchovných Božích námestníkov voláme aj „služobníci 

Božieho kráľovstva“ alebo „pomazaní Pána“. Svätý Otec sa volá 
aj «sluha sluhov Božích“. Najláskavejšiemu Bohu sme dĺžni 
poklonu a vernosť (1. Božie prikázanie), úctu (2. Božie 
prikázanie) a službu (3. Božie prikázanie). 
 



 
Podobné povinnosti máme aj voči ostatným Božím 

zástupcom; sme im dĺžni poslušnosť a vernosť, úctu a pomoc. 
Tieto povinnosti si máme plniť tým ochotnejšie, pretože pápež, 
biskupi a kňazi majú o nás mnoho starostí a trápenia. 

V omyle sú tí, ktorí si myslia, že títo majú bezstarostný 
život. Kým sa pocestní na lodi dobre zabávajú, má kapitán veľa 
starostí a ťažkostí; musí ustavične hľadieť nielen do diaľky, ale 
i na kompas, je vystavený drsnatému počasiu a musí si často 
odoprieť i spánok. 
 

Voči pápežovi máme nasledujúce povinnosti: máme 
ho poslúchať v duchovných veciach, byť mu verní, vysoko 
si ho vážiť a podporovať ho v jeho ťažkom úrade 
modlitbou a milodarmi. 
 
1. Pápeža máme poslúchať v duchovných veciach. 

„Všetci pastieri a veriaci bez rozdielu obradu a hodnosti sú 

podriadení pápežovi a zaviazaní k pravej poslušnosti“. Čo je 
hlava v ľudskom tele, to je pápež v mystickom Tele 
Kristovom – Cirkvi (1. Korinťanom 12, 27); hlava má vplyv 
na všetky údy, pápež na všetkých kresťanov. Keďže je 
Kristov námestník, dozvedáme sa skrze neho Božiu vôľu. 
Sv. Otec môže povedať: „My sme teda poslaní namiesto 

Krista, akoby sám Boh skrze nás napomínal vás“ (2. 
Korinťanom 5, 20). 
 

2. Pápežovi máme byť verní. 
Pápež je hlava Cirkvi a skala, na ktorej spočíva Cirkev. Kto 
sa teda odlučuje od pápeža, odrieka sa vlastne od Boha. Na 
odlúčených od pápeža sa vzťahujú slová Božieho náreku k 
Samuelovi: „Nezavrhli teba, ale mňa, aby som nepanoval 

nad nimi“ (1. Kráľov 8, 7). 

     Sv. Peter 

 
3. Pápeža si máme vysoko vážiť, lebo Kristus žiada, 

aby sme si jeho sluhov vážili; on povedal apoštolom: 
«Kto vás zavrhuje, mňa zavrhuje. Kto však mňa 

zavrhuje, zavrhuje toho, ktorý ma poslal» (Lukáš 10, 
16). No nakoľko je Sv. Otec prvý spomedzi všetkých 
Kristových sluhov, máme si ho najviac vážiť. Preto ho 
voláme: «Jeho svätosť». 
 

4. Pápeža máme ďalej podporovať, modlitbou a 
milodarmi. Už prví kresťania sa modlili za 
uväzneného Petra. Až doteraz pápeži nie sú bez 
prenasledovania. Nuž nasledujme prvých kresťanov. 
„Zlý je syn, ktorý sa nemodlí za svojich rodičov, a zlý 

kresťan, ktorý sa nemodlí za Sv. Otca“. 
 

Milodar, pomocou ktorého Sv. Otec koná dobročinné 
diela voláme „Halier sv. Petra“. 

 


