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Tí, čo chcú dosiahnuť mravnú obrodu ľudí, musia hľadať predovšetkým Božiu slávu a pritom
očakávať a vyprosovať si na takú užitočnú a namáhavú prácu pomoc od toho, od ktorého
pochádza každé dobro. Potom nech sa postavia pred zrak tých, ktorých treba napraviť, ako
zrkadlá všetkých čností a ako lampy postavené na svietnik, aby neporušeným životom a čistými
mravmi svietili všetkým, čo sú v Božom dome, a tak skôr lahodne získavali pre obnovu, ako by
mali do nej nútiť, aby sa podľa Tridentského koncilu nevyžadovalo od tela to, čoho niet v hlave,
a nerozvrátila sa tak stabilnosť a poriadok celej Pánovej rodiny. Okrem toho sa budú na spôsob
múdreho lekára bedlivo usilovať presne určiť všetky choroby, ktoré trápia Cirkev a vyžadujú si
liečenie, aby mohli ktorejkoľvek z nich čeliť vhodnými prostriedkami.

Už čo sa týka liekov, ktoré sú spoločné pre celú Cirkev, lebo jej obnova má vychádzať tak od
najvyšších ako od najnižších, čiže od hláv i od najmenších, najprv treba obrátiť zrak na všetkých
tých, čo sú iným predstavení, aby sa obnova začala tam, odkiaľ sa má šíriť na ostatných.

Predovšetkým treba podniknúť všetko, aby kardináli, patriarchovia, arcibiskupi, biskupi a farári,
ktorí majú bezprostrednú zodpovednosť za duše, boli takí, že im možno bez obáv zveriť
spravovanie Pánovho stáda. Ale od najvyšších zostúpme aj k najnižším, čiže od hláv k
maličkým: neslobodno totiž zabudnúť ani na tých, od ktorých obnovu Cirkvi treba začať. A
neslobodno nevyskúšať vonkoncom nič, čo by mohlo živiť rýdzu kresťanskú vieru a sväté mravy
detí už od útleho veku. K dosiahnutiu tohto cieľa nevedie nič tak spoľahlivo ako posvätný inštitút
na vyučovanie kresťanskej náuky a to, že sa deti zveria na výchovu iba dobrým a bohabojným
mužom.

Toto mi vskutku, svätý Otče, nateraz v tejto veľmi vážnej veci dobrotivo vnukol Pán. A keby sa
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vyskytli na prvý pohľad aj väčšie ťažkosti, ak ich porovnáme s veľkosťou veci, budú sa zdať až
veľmi malé. Veď veľké veci nevznikajú bez veľkých obetí a veľkým mužom sluší konať veľké
veci.

Z Listov svätého kňaza Jána Leonardiho pápežovi Pavlovi Piatemu
(Epist. Pro universali totius Ecclesiae reformatione: in archivo Ordinis Clericorum Regularium
Matris Dei)
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