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Slovo pápeža Františka  

o zasvätenej sekulárnosti  
 
 
Drahí bratia a sestry! 

Dokument Provida Mater Pia XII. bol v istom 
zmysle revolučný: v skutočnosti načrtol novú formu 
zasvätenia: zasvätenie veriacich laikov a diecéznych 
presbyterov povolaných žiť evanjeliové rady v 
sekulárnosti, do ktorej sú ponorení na základe 
existenciálnych podmienok alebo pastoračnej služby. 
Novosť a plodnosť sekulárnych inštitútov je teda v 
tom, že spája zasvätenie a sekularitu tak, že vykonáva 
apoštolát svedectva, evanjelizácie a kresťanskej 
angažovanosti v spoločenskom živote, ku ktorému sa 
pripája bratstvo, ktoré bez toho, aby bolo 
determinované spoločenstvom života, je predsa len 

skutočné spoločenstvo. 
Dnes ste povolaní, aby ste boli pokornými a nadšenými nositeľmi zmyslu pre svet a dejiny v Kristovi a v 

jeho Duchu. Vaša vášeň sa rodí zo stále nového úžasu pre Pána Ježiša, pre jeho jedinečný spôsob života a lásky, 
stretávania sa s ľuďmi, uzdravovania života, prinášania útechy. Preto vaše „zostať vo vnútri“ sveta nie je len 
sociologický stav, ale teologická skutočnosť, ktorá vám umožňuje byť pozorní, vidieť, počúvať, „mať súcit“, radovať 
sa, vytušiť potreby. 

To znamená byť prorockou prítomnosťou veľmi konktérnym spôsobom. Znamená to prinášať do sveta, do 
situácií, v ktorých sa nachádzate, slovo, ktoré počujete od Boha. To je to, čo charakterizuje v správnom slova zmysle 
laickosť: vedieť povedať slovo, ktoré Boh hovorí o svete. Kde „povedať“ neznamená veľa hovoriť, ale konať. Hovoríme 
to, čo Boh chce povedať svetu, konajúc vo svete. To je veľmi dôležité. Najmä v čase, ako je ten náš, v ktorom, keď 
čelíme ťažkostiam, môže byť pokušenie izolovať sa vo vlastnom príjemnom a bezpečnom prostredí a stiahnuť sa zo 
sveta. Aj vy môžete padnúť do tohto pokušenia. Ale vaše miesto je „byť vo vnútri“, ako transformujúca prítomnosť 
v evanjeliovom zmysle. Určite je to ťažké, je to cesta, ktorá zahŕňa kríž, ale Pán ju chce prejsť s vami. 

Vaše povolanie a poslanie má byť na jednej strane pozorné na realitu, ktorá vás obklopuje a vždy sa vás pýta „čo 
sa stane?“, nezastavovať sa pri tom, čo sa objaví na povrchu, ale ísť hlbšie; a zároveň k Božiemu tajomstvu, aby sme 
poznali, kde sa On prejavuje. Pozorní vo svete so srdcom ponoreným do Boha. 

Nakoniec by som vám rád navrhol niekoľko duchovných postojov, ktoré vám môžu pomôcť na tejto ceste a 
ktoré možno zhrnúť do piatich slovies: modliť sa, rozlišovať, zdieľať, dať odvahu a mať sympatiu.  
 Modliť sa, aby ste boli zjednotení s Bohom, blízko Jeho srdca. Počúvajte Jeho hlas pred každou udalosťou v živote 

tak, aby ste žili žiarivú existenciu, ktorá drží v ruke Evanjelium a berie ho vážne. 
 Rozlišovať znamená, ako rozlíšiť podstatné veci od vedľajších; a učiniť účinnejšou túto múdrosť, ktorá sa má 

kultivovať každý deň, čo nám umožňuje vidieť, aké sú zodpovednosti, čo je nevyhnutné prijať a ktoré úlohy 
majú prednosť. Ide o osobnú ceste, ale aj komunitnú, preto individuálne úsilie nestačí. 

 Zdieľať osud každého muža a ženy: aj keď udalosti sveta sú tragické a nejasné, neopúšťam osudy sveta, pretože 
ho milujem, podobne ako a s Ježišom, až do konca. 

 Dať odvahu: s Kristovou milosťou nikdy nestrácať dôveru, ktorá vie vidieť dobro vo všetkom. Je to tiež pozvanie, 
ktoré dostávame pri každom eucharistickom slávení: „Hore srdcia“. 

 Mať sympatiu so svetom a pre ľudí. Aj keď robia všetko pre to, aby ju stratili, byť animovaný sympatiou, ktorá k 
nám prichádza z Kristovho Ducha, ktorý nás robí slobodnými a zanietenými, vďaka čomu „zostávame vo 
vnútri“ ako soľ a kvas. 

Drahí bratia a sestry, môžete byť vo svete ako duša v tele (porov. List Diognetovi, VI, 1), svedkovia zmŕtvychvstania 
Pána Ježiša. Toto je moje prianie pre vás, ktoré sprevádzam mojou modlitbou a mojím požehnaním. 



 

Osoba asistenta 

Ako kňaz 
 Osoba, ktorá sa stará o svoj vnútorný život, 

svedčí o Božej láske a žije svoju službou s 
veľkodušnosťou a zanietením.  

 Vyrovnaná a láskavá osoba, otec a brat, 
schopný komunikovať, ktorý vytvára okolo 
seba spoločenstvo a dôveru. Vie, ako 
zasiahnuť, keď je vhodné animovať skupinu 
alebo vyriešiť možné problémy tým 
spôsobom, že šíri názory a otvára nové 
možnosti na zváženie. 

 Osoba, ktorá je otvorená aktualizácii, ktorá 
študuje špecifickosť zasvätenej sekulárnosti, 
pozná dokumenty Magistéria a sekulárnych 
inštitútov, ako aj charakteristiky povolania 
VDB a CBD vo vnutri saleziánskej rodiny. 
Vie ako rozlišovať nové veci a zlepšovať 
svoju službu z hľadiska rozvoja zrelosti, 
autonómie a ľudskej a kresťanskej 
zodpovednosti ľudí a skupín. 

 Osoba, ktorá sa stará o povolanie, ktorá 
stále venuje pozornosť znakom povolania 
zasvätenej sekulárnosti a je k dispozícii 
ľuďom, ktorí prichádzajú do inštitútu, 
spolupracuje so zodpovednými osobami pri 
prijímaní a formovaní nových povolaní. 

 
Ako salezián 
 Osoba, ktorá cíti a prežíva realitu 

saleziánskej rodiny a podporuje poznanie a 
úctu zasvätenej sekulárnosti medzi 
spolubratmi, v skupinách saleziánskej rodiny 
a v prostrediach, v ktorých pracuje. 

 Osoba, ktorá vyjadruje hodnoty saleziánskej 
sporituality žiarivým štýlom a svedectvom, 
prostredníctvom: 
 duchovného otcovstva; štýlu dobrého 

pastiera; typickou saleziánskou 
modlitbou, ktorá sa živí Slovom a 
Eucharistiou, a synovskou dôverou k 
Márii Pomocnici, 

 rodinnosti, optimizmu, priateľstva, 
bratského dialógu, otvorenosti voči 
druhým, úprimnosti a jednoduchosti 
vzťahov, 

 zanietenia pre svet mladých, najmä pre 
najchudobnejších a najviac opustených 
mladých ľudí; pozornosti na znamenia 
doby; práce a umiernenosti pre 
Kráľovstvo, 

 stručne povedané, ochoty k službe a k 
spolupráci so zodpovednými, radami a 
bratmi / sestrami. 

 

 

8. Generálne zhromaždenie VDB 
28. júla naše drahé VDB zakončili svoje 8. 
Generálne zhromaždenie. Dni hlbokého 
spoločenstva, uvažovania o téme „Poslanie 
VDB, dnes“ a rozlišovania a voľby osôb do novej 
Ústrednej rady. 
Za Hlavnú zodpovednú bola zvolená Dagmar K., 
ktorá bola už 12 rokov súčasťou Ústrednej rady. 
Ďakujeme za jej ochotu. Modlíme sa za ňu a za 
jej radu a želáme jej veľa úspechov v jej novom 
poslaní v službe Inštitútu a Cirkvi. 
 
Menovanie Oľgy Krížovej za člena 
Kongregácie pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života 
Dňa 9. júla Svätý Otec menoval našu drahú 
Oľgu za člena Kongregácie pre inštitúty 
zasväteného života. Významné stretnutie pre 
ňu, pre nás a pre samotnú Kongregáciu. Oľgu 
dobre poznáme. Vieme, aký pozitívny bude váš 
príspevok vo vzťahu k zasvätenej sekulárnosti. 
Aj Matka Ivonne bola menovaná pre to isté 
poslanie. Ďakujeme im za ich prijatie služby a 
prajeme im krásnu službu. 
 
Ďakovať za 25 rokov CBD 
Dňa 12. septembra CDB zavŕšia 25 rokov. J eto 
ovocie Ducha a vzácneho sprevádzania dobrej 
skupiny saleziánov, saleziánok a VDB, ktorí 
svojím svedectvom a svojimi slovami stali 
nablízku pri ich rozlišovaniu povolania a 
formácii. Vzdávame vďaky Pánovi a modlíme sa 
za ich vernosť. 
 
Stretnutie provinciálnych delegátov SDB za 
saleziánsku rodinu 
Delegáť Hlavného predstaveného za 
saleziánsku rodinu zvolal stretnutie 
provinciálnych delgátov SDB za saleziánsku 
rodinu v septembri. Boli naplánované dve 
stretnutia (10 – 15. 9., v taliančine, 17 – 22. 9., v 
angličtine). Jeho cieľom je posilniť ich poslanie 
sprevádzania reality, saleziánskej rodiny, ktorá 
je čoraz rozsiahlejšia a angažovanejšia v 
oblastiach. Zapísalo sa 70 provincií. V programe 
sa naplánoval priestor na zdieľanie reality VDB 
a CDB. 
 

 


