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Z videoposolstva pápeža Františka  
pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín

Drahí bratia a sestry, najbližšie Svetové stretnutie rodín sa uskutoční 
v Ríme v júni 2022. Témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätos-
ti“. Po ročnom odklade z dôvodu pandémie je túžba opäť sa stretnúť 
veľká. Pri predchádzajúcich svetových stretnutiach zostala väčšina 
rodín doma a  stretnutie bolo vnímané ako odohrávajúce sa v  diaľ-
ke, sledované nanajvýš v  televízii, alebo pre väčšinu rodín neznáme. 
Tentoraz bude mať celkom novú formu a je to prozreteľnostná príleži-
tosť zapojiť do svetového podujatia všetky rodiny ktoré túžia pocítiť, že 
sú súčasťou cirkevného spoločenstva.

Stretnutie bude mať multicentrickú a difúznu podobu (rozptýlenú 
do viacerých centier), čo pomôže zapojeniu diecéznych spoločenstiev 
celého sveta. Rím bude hlavným miestom konania, kde sa niektorí 
delegáti rodinnej pastorácie zúčastnia na  Festivale rodín, na  Pasto-
račnom kongrese a  na  svätej omši. Tieto stretnutia sa budú vysielať 
do celého sveta.

V  rovnakých dňoch bude môcť byť každá diecéza centrom lokál-
neho stretnutia pre svoje vlastné rodiny a komunity. Týmto spôsobom 
sa budú môcť zúčastniť aj tí, ktorí nebudú môcť prísť do Ríma. Tam, 
kde je to možné, preto pozývam diecézne spoločenstvá, aby naplá-
novali iniciatívy k  téme Stretnutia, s  využitím symbolov, ktoré 
pripravuje rímska diecéza. Prosím vás, aby ste v  tomto organizovaní 
sa spolu s rodinami boli živí, aktívni a tvoriví, zladení s tým, čo bude 
prebiehať v Ríme.

Ide o cennú príležitosť vložiť sa s nadšením do rodinnej pastorácie: 
manželské páry, rodiny a duchovní pastieri pospolu. A tak s odvahou, 
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drahí duchovní pastieri a  drahé rodiny, pomáhajte si navzájom pri 
organizovaní stretnutí v diecézach a vo farnostiach všetkých kontinen-
tov. Šťastnú cestu smerom k blížiacemu sa Svetovému stretnutiu rodín! 
A nezabudnite sa za mňa modliť.

Ďakujem!

Rím 2. júla 2021
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Úvodné slovo  
predsedu Rady KBS pre rodinu

Rodina je miestom, kde sa stretávajú životy ľudí. Vzniká stretnu-
tím sa dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli vybrať na spoločnú cestu životom. 
Kresťania vstupujú na túto púť s prosbou o Božie požehnanie, do tohto 
vzťahu pozývajú aj Boha ako svedka ich lásky a to aj tak, že vzájomný 
sľub konajú „pred Božou tvárou“, vzývajúc jeho meno a zasväcujúc sa 
pod jeho ochranu. 

Manželské stretnutie vo vzájomnom fyzickom odovzdávaní sa 
je prirodzeným miestom vzniku nového života. Aj pritom sú si však 
manželia vedomí, že ich deti sú nielen výsledkom biologického proce-
su, ale sú predovšetkým „Božím darom“, za ktorý sú vďační a za ktorý 
nesú zodpovednosť.

Vzájomné každodenné stretávanie sa v rodine je naplnené príležitos-
ťami, pri ktorých sa všetci učia spoločne ďakovať za Božie dary i prosiť 
za  ich rozhojnenie. Za  dar života, za  každodenný chlieb, za  zdravie, 
za každodenné potreby.

Stretnutie sa rodiny pri spoločnej modlitbe je silným spájajúcim 
prvkom, pretože pri ňom sa všetci členovia učia vnímať jeden druhého, 
ako súčasť daru Božej lásky, ktorá sa prejavuje aj v láske ľudí navzájom.

Prežívanie tohto vedomia sa umocňuje aj pri stretávaní sa rodín 
v miestnych spoločenstvách – či už ide o farské prostredie, o osobitné 
stretávania sa rodín v rámci hnutí či pri iných príležitostiach.

V  tomto zmysle je svetové stretnutie rodín symbolickou repre-
zentačnou vzorkou, ktorá má odzrkadľovať, ale súčasne aj motivovať 
všetky vyššie spomenuté miesta a  formy stretávania sa. Pred Božou 
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tvárou, s vďačnosťou za dar života i s vďačnou prosbou za všetky ostat-
né potrebné dary.

Najbližšie svetové stretnutie rodín bude skutočne „svetové“ – a  to 
nielen preto, že sa v  júni 2022 stretnú v  Ríme reprezentanti rodín 
z celého sveta, ale preto, lebo toto stretnutie v jeho prípravnej i vrcho-
liacej fáze sa uskutoční paralelne na celom svete.

Každé stretnutie je príležitosťou k povzbudeniu, spoznaniu, vzájom-
nému obohateniu sa, k rozšíreniu horizontov i rozšíreniu nášho srdca, 
ktoré je schopné pojať stále väčšiu lásku. Otvorme teda svoje srdcia 
na  toto stretávanie sa, na  všetky stretnutia rodín i  medzi rodinami, 
aby každé takéto stretnutie bolo príležitosťou spoznať v ňom aj hlav-
ného protagonistu života kresťanskej rodiny – teda Božiu posväcujúcu 
a životodarnú lásku.

+    Mons. Cyril Vasiľ 
Košický eparchiálny biskup 
a predseda Rady pre rodinu KBS
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Sprievodné slovo pre kňazov a manželov

Milí kňazi a manželia, milí spolupracovníci v pastorácii rodín.

X. svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční od 22. do 26. júna 
2022 v Ríme, sa koná pri príležitosti piateho výročia apoštolskej exhor-
tácie Amoris laetitia a  tri roky po  vyhlásení exhortácie Gaudete et 
exsultate, a  to všetko v  kontexte Roku rodiny Amoris laetitia, ktorý 
pápež vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022.

Pred každým svetovým stretnutím rodín vydáva hosťujúca diecéza 
prípravné katechézy, ktorých zámerom je naladiť sa na  hlavnú tému 
stretnutia a hlbšie ju rozobrať. Mottom nadchádzajúceho stretnutia je 
téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. 

Rímska diecéza v  rámci prípravy na  X. Svetové stretnutie rodín 
v  Ríme zverejnila sedem prípravných katechéz, ktoré Vám ponúka-
me v  tlačenej i  elektronickej forme. Na  základe záujmu jednotlivých 
diecéz sme distribuovali objednané počty katechéz do farností. Všetky 
materiály k jednotlivým stretnutiam v elektronickej forme zverejňuje-
me v mesačných intervaloch na našej web-stránke, kde si ich môžete 
stiahnuť a vytlačiť podľa vlastnej potreby. 

Rovnako pre vás ponúkame aj sprievodný materiál (motivačné 
videá, podklady pre homílie kňazov, propagačné materiály i materiá-
ly pre tlač). Informácie a  materiály nájdete na  našich web-stránkach 
www.rodina.kbs.sk a  www.svetovestretnutierodin.sk a  na  facebooko-
vej stránke Rady KBS pre rodinu.

X. svetové stretnutie rodín, ktoré bude mať historicky novú formu, je 
pozvaním sláviť ho s väčšou intenzitou v diecézach a farnostiach. Tým 
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sa otvára príležitosť pre úvahy, ako možno túto ponuku v našich diecé-
zach a farnostiach lepšie využiť. Vieme, že zvlášť v tejto dobe sú rodiny 
izolované, a  preto je treba hľadať cesty na  preklenutie tejto izolácie. 
Ponúknutý materiál môže byť na to príležitosťou. Našou snahou bude 
ponúknuť vám materiály, ktoré budú publikované z  Rímskej diecézy 
i z Dikastéria pre laikov, rodinu a život vo Vatikáne. 

Pozývame vás k  zapojeniu sa do  iniciatívy univerzálnej Cirkvi 
prostredníctvom prípravných katechéz i tvorivej spolupráci a k organi-
zácii podujatí na farskej alebo diecéznej úrovni, aby sme tak spoločne 
mohli rodinám na Slovensku pomôcť objaviť ich povolanie k svätosti.

Rada KBS pre rodinu


