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Zasvätený život na  

II. vatikánskom koncile a vo Vita Consecrata  
 
Pôvod moderných sekulárnych inštitútov sa nachádza u 
svätej Marie di Merici (17. storočie). V 19. storočí 
nadobudne formu a hĺbku a vyvíja sa v 20. storočí. Pius 
XII. vyhlási jeho právny status v Cirkvi v Provida Mater 
Eclesia (1947) a v Primo Feliciter (1948). 

Druhý vatikánsky koncil venuje sekulárnym inštitútom 
číslo 11 Perfectae Caritatis. Pavol VI., prorok 
extrovertnej Cirkvi, ktorá sa pozerá ďaleko a stará sa o 
chudobných, pomáha rozvíjať jeho teológiu a spiritualitu 
počas svojho pontifikátu. Od polovice 20. storočia sa 
znásobil počet kongresov prehĺbenia. 

Ján Pavol II. vo Vite Consecrata 10 obdivuhodne zhŕňa 
jeho identitu a poslanie v dnešnom svete. Tu sú dva texty, a to text koncilu a text Jána Pavla II., ktoré nás 
privádzajú bližšie k tejto výnimočnej realite, ktorou sú dnes sekulárne inštitúty v Cirkvi. 

 
Perfectae caritatis, 11.  
Hoci sekulárne inštitúty nie sú rehoľnými ustanovizňami, predsa sú cirkevne 
schválenou formou pravého a úplného zachovávania evanjeliových rád vo svete. Toto 
zachovávanie rád robí mužov i ženy, laikov i klerikov žijúcich vo svete zasvätenými. Preto 
nech sa usilujú predovšetkým úplne sa darovať Bohu v dokonalej láske. Inštitúty samy 
nech si zachovávajú svoj vlastný a osobitný – to jest sekulárny – charakter, aby mohli 
všade a účinne apoštolovať vo svete a akoby zvnútra sveta, veď pre tento apoštolát 
vznikli. 
Nech si však dobre uvedomia, že by nemohli plniť túto významnú úlohu, keby ich 
členovia neboli dôkladne formovaní vo veciach božských i ľudských, aby naozaj boli 
ako kvas vo svete na posilnenie a vzrast Kristovho tela. 

Vita consecrata, 10 
10. Svätý Duch, obdivuhodný tvorca najrôznejších chariziem, vzbudil v našej dobe nové    
formy zasväteného Života, akoby chcel podľa svojho prozreteľnostného zámeru 
odpovedať na nové potreby, s ktorými sa dnes Cirkev pri plnení svojho poslania vo svete 
stretá. Myslíme tu predovšetkým na sekulárne inštitúty, členovia ktorých chcú prežívať  
svoje  zasvätenie  sa  Bohu  vo  svete  zachovávaním  evanjeliových  rád  v kontexte 
časných štruktúr, aby tak boli kvasom múdrosti a svedkami milosti vovnútri  
kultúrneho,  hospodárskeho  a  politického  života.  Syntézou sekularity azasvätenia,  
ktorá  je  ich  špecifickou  črtou,  chcú  spoločnosť  napĺňať  novými energiami  
Kristovho  kráľovstva,  usilovať  sa  o  premenu  sveta  zvnútra  silou blahoslavenstiev.  
Hoci  svojou  úplnou  patričnosťou  Bohu  sa  plne  venujú  jeho službe,  svojou  činnosťou  
v  podmienkach  bežného  života  vo  svete  vplyvom Svätého  Ducha  prispievajú  oživovaniu  
rôznych  foriem  svetských  skutočností evanjeliovým   duchom.   Takto sekulárne 
inštitúty, každý podľa svojho charakteru, zabezpečujú Cirkvi účinnú prítomnosť v 
spoločnosti. 



 

  
   

Modlitba 25. 
výročia 

 
 

Chválime a velebíme Ťa, Otče: 
v Tvojej Prozreteľnosti, 

od stvorenia sveta 
si povolal múdrych a obetavých mužov, 
pripravených nasledovať Ťa po cestách 

dejín, aby boli svetlom, soľou 
a novým kvasom vo svete. 

 
Chválime a velebíme Ťa, 

Pane Ježišu Kriste, 
ktorý si sa stal vzorom svojím skrytým 

životom v Nazarete 
pre tých, ktorí zostávajú vo svete, 

kráčajú po ceste evanjeliového radikalizmu. 
 

Chválime a velebíme Ťa, Duchu Svätý, 
pretože napĺňaš Cirkev svojimi darmi, 

a najmä 
za dar saleziánskej charizmy: 

je vo veľkej saleziánskej rodine 
že my, Dobrovoľníci s donom Boscom, 

prispievame 
k vytváraniu Tvojho kráľovstva vo svete. 

 
Chválime a velebíme Ťa,  

Najsvätejšia Trojica, 
za 25 rokov naších dejín: 

verní tvojmu volaniu 
sa zaväzujeme žiť  

ako verní svedkovia evanjelia,  
ako sekulárne zasvätení saleziáni. 

 
Mária, Matka a Pomocnica kresťanov, 

Svätý Jozef a Svätý Ján Bosco, 
nech ste pre nás bezpečnou oporou 

a pomáhate nám byť mostami 
medzi potrebami každodenného života 

a dejín spásy. 
Amen 

 

Ôsme generálne zhromaždenie VDB 

Generálne zhromaždenia sú pre VDB 
ekvivalentom Generálnych kapitul. 
GZ je pripravovaná oblastnými zhromaždeniami. 
Na GZ sa uvažuje o základnej téme života 
inštitútu. Okrem toho Hlavná zodpovedná 
predkladá správu o stave inštitútu, potom sa 
prikročí k voľbe Hlavnej zodpovednej a členov jej 
Ústrednej rady. Téma GZ8 je „Daj sa mi napiť. 
Poslanie VDB dnes”. Koná sa od 18. do 28. júla. 
VDB sú vďačné za modlitbu, ktorou ich budete 
chcieť sprevádzať. 
 
Oslava 25. výročia CDB  

Dňa 12. septembra budú mať CDB 25 rokov. 
Okrem miestnych osláv inštitút bude slávnostne 
oslavovať 21. septembra v Ríme spolu s Hlavným 
predstaveným. Budú ich sprevádzať saleziáni a 
ďalší členovia saleziánskej rodiny, ktorí im v 
týchto rokoch pomáhali. Blahoželáme. 
 
Uvažovanie o SZS v provinciách SDB 

V týchto rokoch sa realizuje projekt úvah o 
saleziánskej zasvätenej sekulárnosti v 
provinciách SDB. Projekt spočíva v uvažovaní o 
zasvätenej sekulárnosti v Cirkvi, o identite a 
poslaní VDB a CDB a o tom, ako sa môže 
integrovať rozmer saleziánskej zasvätenej 
sekulárnosti do bežnej pastoračnej činnosti. V 
Španielsku a v Indii sa uskutočnilo niekoľko 
iniciatív; a ďalšie sa pripravujú v Chorvátsku, 
Portugalsku a v rôznych talianskych provinciách. 
Iniciatíva, ktorá sa oplatí rozšíriť do iných 
provincií. 
 
Nino Baglieri (CDB) e Maria Saladino (VDB) na 
ceste k oltárom 

„Spojme svätnosť života so posvätnosťou konania,“ 
opakoval Don Rinaldi prvým VDB. “Žijeme v srdci 
sveta ako v našom mieste posväcovania," hovoria 
Stanovy CDB. Takto žili Nino Baglieri (CDB) a Maria 
Saladino (VDB), ktorých diecézny proces 
blahorečenia prebieha v príslušných diecézach. A 
takto sa snažia žiť stovky zasvätených vo svete, ktorí 
dôkladne žijú saleziánsku spiritualitu. Dôvod, aby 
sme ďakovali Bohu a napodobňovali ich lásku k 
Pánovi a k blížnemu. 

 


