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NÓTA	APOŠTOLSKÉ	PENITENCIÁRIE	
O	DŮLEŽITOSTI	VNITŘNÍHO	 

OBORU	SVĚDOMÍ	A	NEDOTKNUTELNOSTI	
SVÁTOSTNÉ	PEČETI

29.	ČERVNA	2019

Boží	Syn	„se	svým	vtělením	jistým	způsobem	spojil	s	každým	člově-
kem“1.	Svými	gesty	a	svými	slovy	ukázal	jeho	nejvyšší	a	nedotknu-
telnou	důstojnost.	Skrze	svou	smrt	a	své	vzkříšení	obnovil	ztracené	
lidstvo	tím,	že	zvítězil	nad	temnotami	hříchu	a	smrti.	Těm,	kteří	v	něj	
věří,	 znovu	 odhalil	 vztah	 se	 svým	Otcem.	Vylitím	Ducha	 Svatého	
posvětil	církev,	společenství	věřících,	své	pravé	tělo,	a	dal	jí	účast	na	
své	vlastní	prorocké,	královské	a	kněžské	moci,	aby	byla	ve	světě	pro-
dloužením	jeho	přítomnosti	a	jeho	poslání	tím,	že	bude	lidem	v	každé	
době	hlásat	pravdu,	povede	je	ke	světlu	a	umožní,	aby	je	toto	světlo	
zasáhlo	a	proměnilo	jejich	život.

Jak	se	zdá,	v	tomto	tak	tíživém	okamžiku	lidských	dějin,	neod-
povídá	 rostoucímu	 vědecko-technickému	 pokroku	 adekvátní	 etický	
a	sociální	rozvoj,	nýbrž	spíše	skutečná	kulturní	a	morální	„regrese“.	
Zapomíná	na	Boha	–	pokud	se	k	němu	nestaví	přímo	nepřátelsky	–	
a	není	schopna,	v	jakémkoli	prostředí	a	na	jakékoli	úrovni,	rozeznat	
a	respektovat	zásadní	souřadnice	lidské	existence	a	s	nimi	souřadnice	
církevního	života.	

„Pokud	technickému	pokroku	neodpovídá	zároveň	pokrok	v	etic-
kém	procesu	etické	formace,	v	růstu	vnitřního	člověka	[…],	nejedná	
se	pak	o	pokrok,	 ale	o	 rostoucí	 ohrožení	 člověka	 a	 světa.“2	 I	 v	ob-
lasti	 soukromé	komunikace	a	masmédií	neúměrně	 rostou	 technické	
možnosti,	nikoli	však	 láska	k	pravdě,	úsilí	o	 její	hledání,	smysl	pro	
odpovědnost	před	Bohem	a	lidmi.	Narůstá	znepokojující	disproporce	
mezi	prostředky	a	etikou.	Zdá	se,	že	přehnaný	komunikační	rozvoj	se	

1	 	II.	 vatikánský	 koncil,	 Pastorální	 konstituce	 o	 církvi	 v	 dnešním	 světě	
Gaudium et spes (7.	prosince	1965),	č.	22.

2	 Benedikt	XVI.,	encyklika	Spe salvi (30.	listopadu	2007),	č.	22.

7.
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obrací	proti	pravdě	a	v	důsledku	toho	proti	Bohu	a	proti	člověku,	proti	
Ježíši	Kristu,	Bohu,	který	se	stal	člověkem,	a	proti	církvi,	která	je	jeho	
historickou	a	skutečnou	přítomností.	

V	posledních	desetiletích	se	rozšířilo	určité	„bažení“	po	informa-
cích,	téměř	bez	ohledu	na	jejich	skutečnou	věrohodnost	a	vhodnost.	
Mediální	svět	jako	by	chtěl	nahradit	skutečnost	tím,	že	podmiňuje	její	
vnímání	a	manipuluje	 její	chápání.	Před	touto	tendencí,	která	může	
nabýt	znepokojivých	rysů	morbidnosti,	není	imunní	bohužel	ani	sama	
církevní	struktura,	která	žije	ve	světě	a	mnohdy	přejímá	jeho	kritéria.	
I	mezi	věřícími	je	vzácná	energie	mnohdy	investována	do	vyhledává-
ní	zpráv	nebo	opravdových	skandálů	přizpůsobených	citlivosti	určité-
ho	veřejného	mínění	s	cíli	a	záměry,	které	zajisté	nepatří	k božsko-lid-
skému	charakteru	církve.	To	vše	na	úkor	hlásání	evangelia	každému	
člověku	 a	misijních	 potřeb.	 Je	 třeba	 pokorně	 přiznat,	 že	 někdy	 ani	
kněží,	až	po	nejvyšší	hierarchii,	nejsou	od	těchto	tendencí	osvobozeni.

S	 odvoláním	na	 veřejné	mínění	 jako	 nejvyšší	 instanci	 jsou	 pří-
liš	 často	 uveřejňovány	 informace	 nejrůznějšího	 charakteru,	 i	 z	 ni-
terné	a	důvěrné	sféry.	Nevyhnutně	se	tak	dotýkají	církevního	života	
a	 vzbuzují,	 nebo	 aspoň	 podporují,	 zavádějící	 posuzování	 druhých	
a	neoprávněně	a	nenapravitelně	poškozují	 jejich	dobrou	pověst,	po-
rušují	právo	každé	osoby	chránit	si	své	vlastní	soukromí	(srov.	kán.	
220	CIC).	Slova	svatého	Pavla	Galaťanům	znějí	v	této	souvislosti	jako	
obzvláště	aktuální:	„Bratři,	vy	jste	byli	povoláni	ke	svobodě.	Ta	svo-
boda	však	nesmí	být	záminkou,	abyste	se	vraceli	k	prosazování	sebe	
[…].	Jestliže	se	však	mezi	sebou	koušete	a	požíráte,	dejte	pozor,	abyste	
jeden	druhého	nepohltili!“	(Gal	5,13-15).

Zdá	se,	že	v	tomto	kontextu	se	prosazují	určité	znepokojující	„ne-
gativní	předsudky“	vůči	katolické	církvi.	Jejich	přítomnost	je	kultur-
ně	prezentována	a	brána	společensky	v	potaz	na	jednu	stranu	v	duchu	
tření,	 která	 se	mohou	 projevit	 uvnitř	 samotné	 hierarchie,	 na	 stranu	
druhou	vzhledem	k	nedávným	skandálům	spojeným	s	děsivými	pří-
pady	zneužívání,	které	spáchali	někteří	členové	kléru.	Tyto	předsud-
ky,	které	nehledí	na	pravý	charakter	církve,	na	její	autentické	dějiny	
a	na	její	skutečné	a	prospěšné	působení,	jež	vždy	měla	a	má	v	životě	
lidí,	se	mnohdy	promítají	do	neospravedlnitelného	nároku,	že	samot-
ná	církev	se	v	mnoha	oblastech	dostává	do	situace,	kdy	přizpůsobuje	



167

svůj	vlastní	právní	řád	řádům	civilním	těch	států,	ve	kterých	žije,	jako	
jedinému	možnému	garantu	správnosti	a	čestnosti.

Vzhledem	k	těmto	všem	skutečnostem	považuje	Apoštolská	peni-
tenciárie	za	vhodné	zasáhnout	touto	nótou,	aby	vyzdvihla	důležitost	
pojmů,	které	 jsou	vlastní	církevní	a	sociální	komunikaci,	a	přispěla	
k	 jejich	 lepšímu	porozumění.	Zjevně	se	 tyto	pojmy	staly	cizí	veřej-
nému	mínění	a	někdy	samotnému	právnímu	řádu.	Jde	o	pojmy:	svá-
tostná	 pečeť,	 důvěrný	 charakter	 vnitřního	 oboru	 svědomí,	 služební	
tajemství,	kritéria	a	hranice	jakékoli	další	komunikaci.

1.	Svátostná	pečeť

Když	před	nedávnem	Svatý	otec	František	hovořil	o	svátosti	smíření,	
zdůraznil	 nezbytnost	 a	 neodstranitelnost	 svátostné	 pečeti:	 „Svátost	
smíření	je	sama	o	sobě	dobrem,	které	moudrost	církve	vždy	chránila	
veškerou	svou	morální	a	právní	mocí	prostřednictvím	svátostné	peče-
ti.	Ta,	i	když	se	v	moderní	mentalitě	ne	vždy	setkává	s pochopením,	
je	nezbytná	pro	svatost	svátosti	a	pro	kajícníkovu	svobodu	svědomí;	
ten	si	v	 jakýkoli	okamžik	musí	být	 jist,	že	svátostný	rozhovor	mezi	
vlastním	 svědomím,	 které	 se	 otevírá	 Boží	 milosti,	 a	 mezi	 nutným	
zprostředkováním,	 které	 přísluší	 knězi,	 zůstane	 utajen	 zpovědním	
tajemstvím.	Svátostná	pečeť	je	nezbytná	a	žádná	lidská	moc	nad	ní	
nemá	jurisdikci,	ani	se	této	jurisdikce	nemůže	domáhat.“3   

Nedotknutelnost	 zpovědního	 tajemství	 má	 svůj	 původ	 přímo	
ve	 zjeveném	 božském	 právu	 a	 má	 své	 kořeny	 v	 samém	 charakte-
ru	 svátosti,	 a	 to	 až	 do	 té	míry,	 že	 nejsou	 přípustné	 žádné	 výjimky	
ani	v	církevním	prostředí,	ani,	a	tím	méně,	v	prostředí	civilním.	Ve	
slavení	svátosti	smíření	je	v	podstatě	skryto	samo	jádro	křesťanství	
a	církve:	Boží	Syn	se	stal	člověkem,	aby	nás	spasil,	a	rozhodl	do	to-
hoto	díla	spásy	zapojit	jako	„nutný	nástroj“	církev	a	v	ní	ty,	které	si	
vybral,	povolal	a	ustanovil	za	své	služebníky.

Aby	církev	vyjádřila	tuto	pravdu,	vždy	učila,	že	kněží	při	slavení	
svátostí	 jednají	„in persona Christi capitis“	neboli	v	osobě	samého	
Krista-hlavy:	„Kristus	nám	dovoluje	užívat	své	‚já‘.	[…]	Toto	spojení	
s	 jeho	 ‚já‘	 se	 uskutečňuje	 v	 posvěcujících	 slovech.	Také	 ve	 slovech	

3	 	František,	Projev k účastníkům XXX. kurzu o vnitřním oboru svědomí, 
organizovaného Apoštolskou penitenciárií (29.	března	2019). 
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‚uděluji	 ti	 rozhřešení‘	 –	nikdo	z	nás	by	nemohl	dát	 rozhřešení	–	 je	
Kristovo,	Boží	‚já‘,	které	jediné	může	rozhřešení	udělit.“4   

Každý	kajícník,	který	se	pokorně	vydá	za	knězem,	aby	se	zpovídal	
ze	svých	hříchů,	je	tak	svědkem	velkého	tajemství	vtělení	a	nadpřiro-
zené	podstaty	církve	a	služebného	kněžství,	jehož	prostřednictvím	jde	
vzkříšený	Kristus	vstříc	lidem,	svátostným	způsobem	–	tedy	skutečně	
–	se	dotýká	jejich	života	a	přináší	jim	spásu.	Z	tohoto	důvodu	předsta-
vuje	obrana	svátostné	pečeti	ze	strany	zpovědníka,	pokud	by	to	bylo	
nutné	usque ad sanguinis effusionem,	nejen	projev	závazné	„loajality“	
vůči	kajícníkovi,	ale	především	nezbytné	svědectví	–	„mučednictví“	–	
o	jedinečnosti	a	spásonosné	univerzalitě	Krista	a	církve.5  

V	 současné	 době	 je	 téma	 pečeti	 vysvětleno	 a	 upraveno	 kánony	
983–984	a	1388,	§	1	CIC	a	kánonem	1456	CCEO,	dále	v	čl. 1467 Ka-
techismu katolické církve,	kde	se	výmluvně	píše,	že	církev	v	moci	své	
vlastní	autority	„nestanovuje“,	ale	spíše	„prohlašuje“	–	neboli	uznává	
jako	zásadní	fakt,	odvozený	právě	z	posvátnosti	svátosti	ustanovené	
Kristem	–,	„že	každý	kněz,	když	zpovídá,	je	pod	velmi	přísnými	tres-
ty	zavázán	zachovávat	naprosté	tajemství	o	hříších,	které	mu	vyznali	
jeho	kajícníci“.

Zpovědníkovi	není	dovoleno,	 nikdy	a	 z	 žádného	důvodu,	 coko-
li	„na	kajícníka	vyzradit	ani	slovem,	ani	žádným	jiným	způsobem“	
(kán.	983,	§	1	CIC),	stejně	tak	„je	zpovědníkovi	přísně	zakázáno	po-
užít	ke	škodě	kajícníka	vědomostí	získaných	z	vyznání	hříchů,	a	 to	
i	tehdy,	kdy	je	vyloučeno	jakékoliv	nebezpečí	odhalení“	(kán.	984,	§	1	
CIC).	Nauka	potom	pomohla	zpřesnit	obsah	 svátostné	pečeti,	která	
zahrnuje	 „všechny	hříchy,	 ať	kajícníka	nebo	 jiných,	 známé	z	kajíc-
níkovy	zpovědi,	ať	těžké	nebo	lehké,	ať	skryté	nebo	veřejné,	proto-
že	byly	vyjeveny	kvůli	 rozhřešení,	 a	 jsou	 tedy	známy	zpovědníko-
vi	 v	 síle	 svátostného	 vědění“.6	 Svátostná	 pečeť	 se	 tedy	 týká	 všeho,	
z	čeho	se	kajícník	obvinil,	také	v	případě,	že	zpovědník	nemusí	udělit	

4	 Benedikt	XVI.,	Rozhovor	s	kněžími (10.	června	2010).
5	 	Srov.	Kongregace	pro	nauku	víry,	Deklarace	Dominus Iesum o	jedineč-

nosti	a	spásonosné	univerzalitě	Ježíše	Krista	a	církve	(6.	srpna	2000).
6	 	V.	De	Paolis	–	D.	Cito,	Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice 

di Diritto Canonico. Libro VI,	Città	del	Vaticano,	Urbaniana	University	
Press,	2000,	s.	345.
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rozhřešení:	kdyby	zpověď	byla	neplatná	nebo	z	nějakého	důvodu	by	
nebylo	uděleno	rozhřešení,	pečeť	musí	být	přesto	zachována.

Kněz	se	o	kajícníkových	hříších	totiž	dozvídá	„non ut homo, sed 
ut Deus – ne	 jako	člověk	ale	 jako	Bůh“7,	 tedy	 jednoduše	„neví“	 to,	
co	mu	bylo	ve	zpovědnici	řečeno,	protože	vyznání	nenaslouchal	jako	
člověk,	ale	ve		jménu	Božím.	Zpovědník	by	proto	mohl	také	přísahat,	
bez	jakékoli	újmy	svého	vlastního	svědomí,	že	neví	to,	co	ví	jen	v	oso-
bě	Božího	služebníka.	Pro	svou	zvláštní	povahu	zavazuje	svátostná	
pečeť	zpovědníka	také	„vnitřně“,	je	mu	tedy	zakázáno,	aby	si	ze	své	
vůle	 zpověď	 připomínal,	 a	 je	 povinen	 potlačit	 jakékoli	mimovolné 
vzpomínky	na	ni.	Tajemstvím	vyplývajícím	z	pečeti	je	vázán	také	ten,	
kdo	se	jakýmkoli	způsobem	dozví	o	vyznaných	hříších:	„Povinností	
zachovat	tajemství	je	vázán	také	tlumočník,	pokud	ho	bylo	použito,	
a	také	všichni	ostatní,	kteří	se	z	vyznání	jakýmkoli	způsobem	dově-
děli	o	hříších“	(kán.	983,	§	2	CIC).

Absolutní	zákaz	daný	svátostnou	pečetí	zabraňuje	knězi,	aby	mluvil	
o	obsahu	zpovědi	mimo	svátost	se	samotným	kajícníkem,	„ledaže	by	to	
bylo	s	kajícníkovým	explicitním	souhlasem,	a	lépe,	když	se	o	to	vůbec	
žádat	 nebude“.8	 Pečeť	proto	není	 ani	 odstranitelná	kajícníkem,	který	
poté,	co	byla	svátost	udělena,	nemá	moc	zbavit	zpovědníka	povinnosti	
zachovat	tajemství,	protože	tato	povinnost	pochází	přímo	od	Boha.

Obrana	 svátostné	 pečetě	 a	 svátostnost	 zpovědi	 nemohou	 nikdy	
v	jakékoli	formě	schvalovat	zlo,	naopak	představují	jediný	pravý	pro-
tijed	proti	zlu,	které	ohrožuje	člověka	a	jeho	vnitřní	svět.	Jsou	skuteč-
ně	možností,	jak	se	oddat	Boží	lásce,	jak	se	touto	láskou	nechat	obrátit	
a	proměnit,	a	to	tím,	že	se	člověk	učí	odpovídat	na	ni	konkrétně	svým	
životem.	Pokud	se	 jedná	o	hříchy,	které	doplňují	skutkovou	podsta-
tu	zločinu,	není	nikdy	dovoleno,	aby	kajícníkovi	byla	jako	podmínka	
pro	rozhřešení	určena	povinnost	přiznat	se	před	civilními	justičními	
orgány,	a	to	ve	smyslu	principu	přirozeného	práva,	který	je	uznáván	
každým	 právním	 řádem,	 podle	 něhož	 „nemo tenetur se detegere“.	
Zároveň	ale	k	samotným	„pilířům“	svátosti	smíření,	jako	podmínce	
pro	její	platnost,	patří	upřímná	lítost	spolu	s	rozhodným	předsevzetím	

7	 Tomáš	Akvinský,	Teologická suma, dodatek,	11,	1	ad	2.
8	 	Jan	Pavel	II.,	Postsynodální	apoštolská	exhortace	Reconciliatio et Paeni-

tentia (2.	prosince	1984),	č.	31.
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polepšit	se	a	znovu	se	nedopustit	spáchaného	zla.	Jestliže	se	dostaví	
kajícník,	který	byl	obětí	zla	druhých,	má	se	zpovědník	snažit	ho	poučit	
o	jeho	právech	a	také	o	konkrétních	právních	nástrojích,	kterých	lze	
využít	k	oznámení	činu	v	oblasti	civilní	a/nebo	církevní	a	dovolávat	
se	spravedlnosti.

Každý	politický	krok	nebo	legislativní	návrh	zaměřený	na	„prolo-
mení“	nedotknutelnosti	svátostné	pečetě	by	představoval	nepřijatelný	
útok	na	libertas Ecclesiae,	která	nezískává	svou	vlastní	legitimitu	od	
jednotlivých	států,	ale	od	Boha.	Představoval	by	také	porušení	nábo-
ženské	svobody,	právně	viděno	zásadního	principu	jakékoli	jiné	svo-
body,	včetně	svobody	svědomí	jednotlivých	občanů,	ať	už	kajícníků,	
nebo	zpovědníků.	Porušení	pečeti	by	bylo	zneuctěním	chudáka,	který	
je	skryt	v	hříšníkovi.	

2.	Mimosvátostný	vnitřní	obor	svědomí	a	duchovní	vedení

K	 právně-morálnímu	 prostředí	 vnitřního	 oboru	 svědomí	 patří	 také	
takzvaný	„mimosvátostný	vnitřní	obor	svědomí“,	který	je	vždy	skry-
tý,	ale	stojí	mimo	svátost	smíření.	Také	v	něm	církev	vykonává	své	
poslání	a	spásonosnou	moc,	a	to	ne	tím,	že	odpouští	hříchy,	ale	tím,	
že	uděluje	milosti,	ruší	právní	závazky	(jako	například	nápravné	tres-
ty)	a	věnuje	se	posvěcení	duší,	tedy	privátní,	niterné	a	osobní	oblasti	
každého	věřícího.

K	mimosvátostnému	 vnitřnímu	 oboru	 svědomí	 patří	 zvláštním	
způsobem	i	duchovní	vedení,	při	kterém	věřící	svěřuje	svou	cestu	ob-
rácení	a	posvěcení	určitému	knězi,	zasvěcené	osobě	nebo	laikovi.

Tuto	službu	vykonává	kněz	v	síle	svého	poslání	zastupovat	Krista,	
které	mu	bylo	uděleno	svátostí	kněžského	svěcení	a	které	má	vyko-
návat	v	hierarchickém	společenství	církve,	a	to	prostřednictvím	tak-
zvaného tria munera:	úkolu	učit,	posvěcovat	a	řídit.	Laici	to	činí	v	síle	
kněžství	získaného	křtem	a	v	síle	daru	Ducha	Svatého.

Při	 duchovním	vedení	 věřící	 svobodně	otevírá	 před	duchovním	
vůdcem	 tajemství	 svého	 svědomí,	 aby	 byl	 nasměrován	 a	 podpořen	
v	naslouchání	a	plnění	Boží	vůle.

Proto	také	tato	zvláštní	oblast	vyžaduje	určité	tajemství	ad extra,	
spojené	s	obsahem	duchovních	rozhovorů	a	odvozené	z	práva	každé	
osoby	na	zachovávání	vlastního	soukromí	(srov.	kán.	220	CIC).	Proto	
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pouze	analogicky	k	tomu,	co	se	děje	při	svátosti	smíření,	zná	duchov-
ní	vůdce	svědomí	daného	věřícího,	a	to	v	síle	svého	zvláštního	vztahu	
s	Kristem,	který	je	odvozen	ze	svatosti	života	a	–	pokud	jde	o	nositele	
svěcení	–	z	uděleného	svěcení.

Jako	svědectví	zvláštní	důvěrnosti	přiznané	duchovnímu	vedení	
je	třeba	vést	v	patrnosti	právně	stvrzený	zákaz	vyžadovat	názor	ne-
jen	zpovědníka,	ale	také	duchovního	vůdce	při	připuštění	kandidátů	
kněžství	k	přijetí	svátosti	svěcení	nebo	naopak	k	propuštění	ze	semi-
náře	(srov.	kán.	240,	§	2	CIC;	kán.	339,	§	2	CCEO).	Stejným	způso-
bem	zakazuje	instrukce	Sanctorum Mater z	roku	2007,	která	se	týká	
postupu	při	diecézních	a	eparchiálních	šetřeních	v	kauzách	svatoře-
čení,	připustit	ke	svědectví	nejen	zpovědníky,	a	to	za	účelem	ochrany	
svátostné	pečetě,	ale	také	samotné	duchovní	vůdce	Božího	služební-
ka,	aby	svědčili	o	všem,	co	se	od	Božího	služebníka	dověděli	mimo	
svátostné	vyznání	v	oboru	svědomí.9

Tato	nezbytná	důvěrnost	se	stane	pro	duchovního	vůdce	o	to	při-
rozenější,	o	co	více	se	naučí	uznávat	a	prociťovat	tajemství	svobody	
věřícího,	 který	 se	 jeho	prostřednictvím	obrací	 na	Krista.	Duchovní	
vůdce	musí	chápat	své	poslání	a	svůj	vlastní	život	vnímat	před	Bo-
hem,	ve	službě	k	jeho	slávě,	pro	dobro	člověka	a	církve	a	pro	spásu	
celého	světa.

3.	Tajemství	a	další	hranice	komunikace

Jiného	charakteru	než	oblast	vnitřního	oboru	svátostného	a	mimosvá-
tostného	svědomí	jsou	důvěrná	sdělení	učiněná	pod	pečetí	tajemství,	
také	takzvaná	„služební	tajemství“,	která	jsou	vlastní	zvláštní	skupině	
osob	 jak	v	civilní	společnosti,	 tak	v	církevních	společenstvích,	a	 to	
v	moci	zvláštního	úřadu,	který	tyto	skupiny	vykonávají	pro	jednotliv-
ce	nebo	pro	kolektiv.

Taková	tajemství	jsou	dle	přirozeného	práva	vždy	chráněna,	jak	
stojí	v	Katechismu katolické církve	v	č.	2491	„kromě	výjimečných	pří-
padů,	v	nichž	by	dodržení	tajemství	mělo	tomu,	kdo	je	svěřuje,	komu	

9	 	Srov.	 Kongregace	 pro	 blahořečení	 a	 svatořečení,	 Sanctorum Mater. 
Instrukce	o	postupu	při	diecézních	a	eparchiálních	šetřeních	v	kauzách	
svatořečení	(17.	května	2007),	čl.	101,	§	2.
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bylo	svěřeno	nebo	třetím	osobám	způsobit	velmi	těžké	škody,	kterým	
lze	zabránit	pouze	vyzrazením	pravdy“.

Zvláštním	 případem	 tajemství	 je	 „papežské	 tajemství“,	 které	 je	
závazné	 silou	 přísahy	 spojené	 s	 výkonem	 určitých	 úřadů	 ve	 služ-
bách	Apoštolského	 stolce.	Zatímco	přísahou	zachování	 tajemství	 je	
vázán	coram Deo ten,	kdo	přísahu	složil,	přísaha	spojená	s	„papež-
ským	tajemstvím“	má	jako	nejvyšší	ratio veřejné	dobro	církve	a	salus 
animarum.	Přepokládá	se,	že	toto	dobro	a	samotné	požadavky	salus 
animarum,	tedy	včetně	použití	informací,	které	nespadají	pod	pečeť,	
mohou	 nebo	 mají	 být	 správně	 interpretovány	 pouze	 Apoštolským	
stolcem,	v	osobě	papeže,	kterého	Kristus	Pán	ustanovil	a	postavil	jako	
viditelný	princip	a	základ	jednoty	víry	a	společenství	celé	církve.10 

Pokud	jde	o	jiné	oblasti	komunikace,	ať	veřejné,	nebo	soukromé,	
ve	všech	jejích	formách	a	výrazech	vždy	označovala	církevní	moud-
rost	jako	základní	kritérium	„zlaté	pravidlo“	vyslovené	Kristem	a	za-
chycené	v	Lukášově	evangeliu:	„Jak	chcete,	aby	lidé	dělali	vám,	tak	
i	vy	dělejte	 jim“	(Lk	6,31).	Tímto	způsobem	je	ve	sdělování	pravdy,	
stejně	jako	v	mlčení	o	ní,	když	ten,	kdo	se	na	ni	ptá,	nemá	právo	ji	
znát,	 vždy	 třeba	přizpůsobovat	 vlastní	 život	 příkazu	bratrské	 lásky	
s	pohledem	na	dobro	a	bezpečnost	ostatních,	na	respektování	soukro-
mého	života	a	obecné	dobro.11

Jako	zvláštní	povinnost	 sdělit	pravdu,	kterou	přikazuje	bratrská	
láska	a	učí	jí	Pán	Ježíš,	nelze	nezmínit	„bratrské	napomenutí“	na	růz-
ných	úrovních.	Napomenutí	zůstává	rovinou,	na	kterou	je	třeba	se	od-
kazovat,	je-li	to	nutné	a	nakolik	to	konkrétní	okolnosti	dovolí	a	vyža-
dují:	„Když	tvůj	bratr	zhřeší	proti	tobě,	jdi	a	pokárej	ho	mezi	čtyřma	
očima.	Dá-li	si	od	tebe	říci,	svého	bratra	jsi	získal.	Nedá-li	si	však	říci,	
přiber	si	ještě	jednoho	nebo	dva,	aby	‚každá	výpověď	byla	potvrzena	
ústy	dvou	nebo	tří	svědků‘.	Když	je	však	neposlechne,	pověz	to	církvi.	
Jestliže	však	neposlechne	ani	církev,	ať	je	pro	tebe	jako	pohan	nebo	
celník“	(Mt	18,15-17).

V	 době	 odosobněné	 komunikace,	 ve	 které	 se	 každá	 informace	
„spálí“	a	s	ní	často	bohužel	i	část	života	lidí,	je	nutné	se	znovu	naučit	

10	 	Srov.	 II.	 vatikánský	 koncil,	 Dogmatická	 konstituce	 o	 církvi	 Lumen 
gentium (21.	listopadu	1964),	č.	18.

11	 	Srov.	Katechismus katolické církve,	č.	2489.
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síle	 slova,	 jeho	 konstruktivní	 moci,	 ale	 také	 jeho	 destruktivnímu	
potenciálu.	Musíme	bdít	nad	tím,	aby	svátostná	pečeť	nebyla	nikdy	
nikým	porušena	a	aby	nezbytná	důvěrnost	spojená	s	výkonem	služby	
v	církvi	byla	vždy	žárlivě	střežena	a	měla	jako	jediný	cíl	pravdu	a	cel-
kové	dobro	lidí.

Pro	celou	církev	si	vyprošujme	od	Ducha	Svatého	horoucí	lásku	
k	pravdě	ve	všech	oblastech	a	životních	situacích,	schopnost	chránit	ji	
jako	celek	při	hlásání	evangelia	všem	lidem,	ochotu	k	mučednictví	při	
obraně	nedotknutelnosti	svátostné	pečetě	a	také	opatrnost	a	moudrost	
potřebné	 k	 tomu,	 abychom	 se	 varovali	 jakékoli	 instrumentalizace	
a	chybného	užívání	 těch	informací,	které	 jsou	vlastní	soukromému,	
společenskému	a	církevnímu	životu	a	které	se	mohou	obrátit	v	urážku	
důstojnosti	osoby	nebo	Pravdy	samé,	jíž	je	vždy	Kristus,	Pán	a	hlava	
církve.

V	žárlivém	střežení	svátostné	pečeti	a	nezbytné	diskrétnosti	spo-
jené	s	mimosvátostným	vnitřním	oborem	svědomí	a	jinými	projevy	
služby	 se	 nachází	 mimořádné	 sloučení	 petrinského	 a	 mariánského 
rozměru	církve.

Skrze	 Petra	 střeží	 nevěsta	Kristova	 až	 do	 konce	 věků	 základní	
službu	„moci	klíčů“.	Církev	tak	jako	Nejsvětější	Panna	Maria	ucho-
vává	„všechno	ve	svém	srdci“	(Lk	2,51b)	s	vědomím,	že	v	tom	všem	
se	odráží	světlo,	které	ozařuje	každého	člověka	a	které	v	posvátném	
prostoru	mezi	lidským	svědomím	a	Bohem	musí	být	chráněno,	brá-
něno	a	střeženo.

Dne 21. června 2019 papež František schválil tuto nótu a nařídil její 
uveřejnění.

Dáno v Římě	v sídle Apoštolské penitenciárie 29. června léta Páně 2019, 
o slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla.

kardinál	Mauro	Piacenza
vrchní penitenciář

Mons.	Krzysztof	Nykiel
regent


