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Všetkým zasväteným 
 

 

Prichádzame k vám na vigíliu dňa, ktorý je drahý všetkým nám zasväteným, pretože 

je venovaný nášmu nádhernému povolaniu, ktoré rôznymi spôsobmi vyžaruje Božiu lásku 

k mužom, ženám a celému vesmíru. Nasledujúci 2. február oslávime XXV. deň 

zasväteného života. Pápež František bude predsedať eucharistickej slávnosti v Bazilike 

svätého Petra o 17.30 hod. bez prítomnosti radostných tvárí, ktoré ju osvetľovali v 

predchádzajúcich rokoch, no stále rovnako vyjadrujúc plodnú vďačnosť, ktorá 

charakterizuje naše životy. 

Týmto listom chceme zmierniť fyzickú vzdialenosť, ktorú už niekoľko mesiacov 

vytvára pandémia, a vyjadriť každému z vás i každej jednotlivej komunite našu blízkosť 

a blízkosť tých, ktorí pracujú v tomto dikastériu. Už mesiace sledujeme správy, ktoré 

prichádzajú z komunít rôznych národov: hovoria o stratách, nákazách, úmrtiach, ľudských 

a ekonomických ťažkostiach, o ubúdaní členov, o obavách..., ale hovoria tiež o vernosti 

skúšanej utrpením, o odvahe, o pokojnom svedectve aj v bolesti alebo neistote, o zdieľaní 

každej starosti a každej rany, o starostlivosti a blízkosti k posledným, o láske a službe aj za 

cenu života (porov. Fratelli Tutti, kap. II).  

Nedokážeme vysloviť všetky vaše mená, ale na každého z vás zvolávame Pánovo 

požehnanie, aby ste boli schopní prejsť od „ja“ k „my“, uvedomujúc si, že „sme na jednej 

lodi, všetci krehkí a dezorientovaní, ale zároveň dôležití a potrební, všetci povolaní 

veslovať spoločne“ (pápež František, Mimoriadny okamih modlitby, piatok 27. marca 

2020). Buďte samaritánmi týchto dní, prekonajte pokušenie uzavrieť sa a plakať nad sebou 

alebo zatvárať si oči pred bolesťou, utrpením, chudobou toľkých mužov a žien, toľkých 

národov. 

V encyklike Fratelli Tutti nás pápež František pozýva konať spolu, znovu 

podnietiť vo všetkých «celosvetové úsilie o bratstvo» (č. 8), snívať spolu (č. 9), aby sme 

voči «rôznym súčasným spôsobom vylučovania alebo prehliadania druhých boli schopní 

reagovať novým snom o bratstve a sociálnom priateľstve» (č. 6). 

Zasvätení v rehoľných, monastických, kontemplatívnych inštitútoch i 

v sekulárnych inštitútoch a v inštitútoch nových foriem zasväteného života, zasvätené 

panny, pustovníci, členovia spoločností apoštolského života, všetkých vás žiadame, aby 

ste túto encykliku umiestnili do centra svojho života, formácie a poslania. Odteraz 



nemôžeme prehliadať túto pravdu: všetci sme bratia a sestry, ako sa aj modlíme, možno 

nie vždy celkom vedome, v modlitbe Otčenáš, pretože „bez otvorenosti voči Otcovi 

všetkých nemôžu existovať presvedčivé a nemenné dôvody na výzvu k bratstvu“ (č. 272). 

Táto encyklika napísaná v historickom okamihu, ktorý sám pápež František nazval 

„hodinou pravdy“, je vzácnym darom pre každú formu zasväteného života, ktorý bez toho, 

aby skrýval rany bratstva, môže v ňom znovu nájsť korene proroctva.  

Stojíme pred novým volaním Ducha Svätého. Tak ako sv. Ján Pavol II. vo svetle 

náuky o Cirkvi ako spoločenstve vyzval zasvätené osoby, aby „boli skutočnými 

odborníkmi spoločenstva a praktizovali jeho spiritualitu“ (Vita consecrata, č. 46), pápež 

František oslovený sv. Františkom, zakladateľom a inšpirátorom mnohých inštitútov 

zasväteného života, rozširuje obzor a pozýva nás, aby sme sa stali tvorcami 

univerzálneho bratstva, strážcami spoločného domu: zeme a každého stvorenia (porov. 

encyklika Laudato si'). Máme byť bratmi a sestrami všetkých, bez ohľadu na vieru, 

kultúru a tradície každého, pretože budúcnosť nie je „jednofarebná“ (Fratelli Tutti, č. 

100) a svet je ako mnohosten, ktorý necháva svoju krásu presvitať práve cez rôznosť 

svojich tvárí. 

Ide teda o zahájenie procesov, ktoré majú sprevádzať, premieňať a podporovať 

život; vypracovať projekty na podporu kultúry stretnutia a dialógu medzi rôznymi 

národmi a generáciami; počnúc vlastnou komunitou povolaných, aby potom zasiahla 

každý kút Zeme a každé stvorenie, pretože sme ešte nikdy tak ako v tomto čase pandémie 

nezažili, že všetko je spojené, všetko je vo vzájomnom vzťahu, všetko je prepojené 

(porov. encyklika Laudato si'). 

„Snívajme ako jedna ľudská rodina, ako spolupútnici s tým istým ľudským telom, 

ako deti jednej Zeme, ktorá je naším spoločným domovom, každý s bohatstvom svojej 

viery a svojho presvedčenia, každý svojím vlastným hlasom, všetci ako bratia a sestry!“ 

(Fratelli Tutti, č. 8). A tak v horizonte tohto sna, ktorý sa odovzdáva do našich rúk, 

nášmu zanieteniu, našej vytrvalosti, bude nasledujúci 2. február aj tento rok krásnym 

sviatkom, ktorým budeme chváliť Pána a ďakovať mu za dar nášho povolania a poslania! 

Márii, našej Matke, Matke Cirkvi, vernej žene, a svätému Jozefovi, jej ženíchovi, 

ktorému je venovaný tento rok, zverujeme každú a každého z vás. Nech sa vo vás posilní 

živá a zamilovaná viera, istá a radostná nádej, pokorná a činorodá láska.  

Od Otca i Syna i Ducha Svätého, nášho milosrdného Boha, vyprosujeme 

požehnanie pre každého z vás.  

 

 


