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Jedinečnost zasvěceného sekulárního 
života (František, 25/08/2022) 

 
Termín sekulárnost, který není úplným ekvivalentem 

laickosti, je srdcem vašeho povolání, které projevuje sekulární 
povahu církve, Božího lidu, na cestě mezi národy a s národy. Je to 
vycházející církev, ne vzdálená, ne oddělená od světa, ale ponořená 
do světa a do dějin, aby byla jeho solí a světlem, semenem jednoty, 
naděje a spásy. Vaše zvláštní poslání vás vede k tomu, abyste byli 

uprostřed lidí, abyste poznali a pochopili, co se děje v srdcích dnešních mužů a žen, abyste se společně radovali a 
společně trpěli, a to stylem, který je stylem Božím: blízkostí. 

Takový je i styl Boha, který ukázal svou blízkost a lásku k lidstvu tím, že se narodil z ženy. Je to tajemství 
Vtělení, počátek vztahu, který nás činí bratry a sestrami s každým stvořením a který od nás neustále vyžaduje, 
abychom o něm uvažovali, abychom rozpoznávali a podporovali to dobro, které Bůh vyslovil nad různými 
skutečnostmi a které ani hřích, ačkoli ho zatemňuje, nedokázal zcela zničit. 

Charisma, které jste obdrželi, vás zavazuje, abyste jako jednotlivci i jako společenství spojovali kontemplaci s 
účastí, která vám umožní sdílet úzkosti a očekávání lidstva, chápat jeho otázky, abyste je osvítili světlem evangelia. 
Jste povoláni zakusit všechnu nejistotu provizoria a všechnu krásu absolutna v obyčejném životě, na ulicích, kde lidé 
chodí, kde je největší únava a bolest, kde se nerespektují práva, kde válka rozděluje národy, kde je popírána 
důstojnost. Jak nám ukázal Ježíš, právě tam nám Bůh stále dává dar své spásy. A vy jste tam, jste povoláni k tomu, 
abyste tam byli, abyste svědčili o Boží dobrotě a něžnosti každodenními gesty lásky. 

Kde však najít sílu dát se velkoryse do služby druhých? Kde najít odvahu ke smělým rozhodnutím, která 
vedou ke svědectví? Tuto sílu a odvahu naleznete v modlitbě a tichém rozjímání o Kristu. Modlitební setkání s 
Ježíšem naplní vaše srdce jeho pokojem a láskou, které můžete rozdávat druhým. Vytrvalé hledání Boha, znalost 
Písma svatého a účast na svátostech jsou klíčem k plodnosti vaší práce. 

Vaše povolání je povolání na hranici, někdy střežené s diskrétností skrytosti. Při více příležitostech jste se 
vyjádřili, že vás pastýři ne vždy znají a uznávají, a tento nedostatek úcty vás možná vedl k tomu, že jste se stáhli do 
ústraní a vyhýbali se dialogu, což není dobré. A přesto je vaše povolání povoláním, které otevírá cesty, hraničním 
povoláním, které nezůstává stát na místě: otevírá cesty. Mám na mysli církevní kontexty zablokované klerikalismem 
- což je zvrácenost -, kde vaše povolání hovoří o kráse požehnané sekulárnosti tím, že otevírá církev blízkosti 
každému muži a každé ženě. Mám na mysli společnosti, kde jsou ženám upírána práva a kde vy, jak se to stalo i v 
Itálii s blahoslavenou Armidou Barelli, máte sílu změnit situaci tím, že podporujete jejich důstojnost. Mám na mysli 
ta místa, kterých je mnoho, v politice, ve společnosti, v kultuře, kde se vzdáváme samostatného myšlení, 
přizpůsobujeme se převládajícímu proudu nebo vlastnímu pohodlí, zatímco vy jste povoláni pamatovat na to, že 
osud každého člověka je spojen s osudem druhých. Neexistuje žádný osamělý osud. 

Drazí přátelé, nepřestávejte ukazovat takovou tvář církve, která potřebuje znovu se objevit na cestě se všemi 
a přijat svět se všemi jeho zápasy a krásami. Církev není dílna, kde byste se uklidnili a odpočinuli si. Církev je poslání. 
Jen společně můžeme kráčet jako Boží lid, jako hledači smyslu se všemi muži a ženami této doby, jako strážci radosti 
z milosrdenství, které se vtělilo do našeho života. Tato cesta vyžaduje, abychom odbourali zvyky, které už nikoho 
neoslovují, abychom prolomili schémata, která hlásání svazují, a navrhli vtělená slova, která jsou schopna zasáhnout 
životy lidí, protože jsou živena jejich životy, a ne abstraktními idejemi. Nikdo nevydává svědectví abstraktními 
myšlenkami. Ne. Buď evangelizuješ svým životem, a to je svědectví, nebo nejsi schopen evangelizovat. 

Povzbuzuji vás, abyste v církvi zpřítomňovali svět s mírností, bez náročných požadavků, ale s rozhodností 
a s autoritou, která vychází ze služby. Kéž je vaše služba službou semene, službou kvasu, skrytou a zároveň zjevnou 
službou, která umí umírat v různých aférách,  dokonce i v církevních, aby vše proměnila zevnitř a přinesla plody 



dobra. Naslouchejte pokorně Duchu svatému, abyste pochopili, jak svou práci dělat stále účinněji, a to i tím, že 
budete prošlapávat nové cesty, které zviditelní bohatství, jehož jste nositeli. 

V tomto ohledu je nezbytné, aby vám byli po boku pastýři církve, kteří vám budou naslouchat a zapojí vás 
do rozpoznávání znamení doby, jež udá směr a tempo vaší misi. Ze své strany vám znovu chci projevit svou blízkost 
a vděčnost za váš přínos a dech světa, který vnášíte do církve s veškerým nadšením, které ve vás přebývá. 
Nepřestávejte přinášet světu hlásání nového života, všeobecného bratrství a trvalého míru, nádherných darů 
Zmrtvýchvstalého Pána. 

Svolávám na vás a na vaši činnost mateřskou ochranu Panny Marie, a když vám dávám své požehnání, 
prosím vás, abyste se za mě modlili. Dělejte to ze srdce! Děkuji. František. 

 
 

 
 
 

Modlitby ke sv. 
Artemidu Zatti, 
salesiánu 
koadjutorovi  
(1880-1951) 

 
Artemide, příbuzný všech chudých 
Bože, který v lidech pokorných a prostých 
zjevuješ svou otcovskou lásku, dej nám  
na přímluvu svatého Artemide Zattiho,  
salesiána koadjutora, "příbuzného všech 
chudých" a dobrého Samaritána,  
abychom uměli rozpoznat v každém trpícím 
bratru Krista, tvého Syna a dokázali mu 
sloužit. On žije a kraluje na věky věků. Amen. 
 
Uvěřil, slíbil, uzdravil se 
Bože, dobrý Otče,  
povolal jsi svatého Artemide Zattiho, 
salesiána koadjutora,  
aby ti sloužil v chudých a nemocných.  
On v tebe věřil v hodině zkoušky, 
a slíbil, že se vydá svým bratrům  
zraněným na duši i na těle. 
Naplněný štěstím z uzdravení,  
kterého se mu dostalo,  
žil věrně evangelium v každodenní práci  
a velkorysém sebeobětování. 
Učiň, ať radost z toho, že ho vidíme zářit 
na nebi mezi svatými, nám pomáhá vydávat 
svědectví o tvé milosrdné lásce, 
která neopouští žádné z tvých dětí. 
Dej nám na jeho přímluvu milosti,  
o které tě s důvěrou žádáme. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

 

 
 

List SCS, přestávka  
Tento formační nástroj, list SCS, byl na několik měsíců 
přerušen z důvodu nahromadění práce u těch, kteří jej 
připravují. Záměrem je pokračovat ve vydávání 
časopisu,  
i kdyby se stal čtvrtletníkem.  
Cílem SCS není nic jiného než podporovat větší poznání 
charismatu zasvěceného sekulárního života v církvi,  
které se v salesiánské rodině zformovalo díky inspiraci 
blahoslaveného Filipa Rinaldiho,  jež založil Volontarie 
Dona Boska (VDB). 
Dalšími sekulárními instituty, které jsou součástí 
salesiánské rodiny, jsou Volontari con Don Bosco (CDB), 
Discepole (DISC) e Figlie della Regalità di Maria (DQM). 
Existují také další skupiny salesiánské rodiny, které 
zahrnují také zasvěcené laiky, muže i ženy. Zasvěcená 
sekulárnost je vzácnou skutečností v církvi a salesiánské 
rodině. 
 

Strenna na rok 2023 a Dny Salesiánské 
spirituality  
"Jako kvas v dnešní lidské rodině". Laický rozměr 
Salesiánské rodiny. To je vánoční přání, které nám 
hlavní představený dává k zamyšlení a procítění během 
nadcházejícího roku. Je to výzva žít intenzivně také 
zasvěcenou sekulárnost tak, že budeme solí, světlem  
a kvasem ve světě, v němž se rozvíjí naše poslání. 
 

VII. Generální shromáždění CDB  
(Volontari con Don Bosco)   
"CBD: VOLBA ŽIVOTA PRO SVĚT... aby měli život a měli 
ho v hojnosti (J 10,10). Ve světle tohoto motta se ve 
dnech  
27. - 30. 12. uskuteční VII. Generální shromáždění CBD. 
Okolnosti si vyžádaly, aby se shromáždění konalo 
online. Tato metoda umožnila připravit ji za přispění 
většiny bratří a umožňuje širší účast. Kéž ji podpoří svou 
modlitbou všechny skupiny salesiánské rodiny. 
 

 


