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6. Starí rodičia a seniori

Súčasťou našich rodín sú aj starí rodičia a starší ľudia

Dnes prevládajúca kultúra „skartovania“ má tendenciu považovať 
starších ľudí za málo dôležitých a dokonca bezvýznamných pre spoloč-
nosť. Staroba je naopak ďalším obdobím, keď človek môže odpovedať 
na Božie volanie. Je to určite nová odpoveď, ktorá sa líši od tých pred-
chádzajúcich a v niektorých ohľadoch je aj zrelšia.

Povolanie k láske je volaním, ktorým sa Boh na nás obracia v každej 
etape nášho života. To znamená, že aj starí rodičia a všetci starí ľudia 
sú povolaní prežívať milosť svojho vzťahu s  Pánom prostredníctvom 
vzťahov s deťmi, vnúčatami a mladými.

Staršie osoby môžu na  toto volanie odpovedať dvoma spôsobmi: 
na jednej strane môžu ponúknuť iným vlastné skúsenosti, svoju trpez-
livosť a múdrosť; na druhej strane, vo svojom stave krehkosti, slabosti 
a núdze, môžu sami prijímať pozornosť a pomoc od iných. Starší tak 
ponúkajú sebe a  tým, ktorí s  nimi prichádzajú do  kontaktu, ďalšiu 
príležitosť na ľudský, autentický a zrelý rast.

Starnúť je ťažké

Nemožno zakrývať, aké ťažké je zostarnúť. Pre niektorých je to záži-
tok plný trpkosti a  smútku, najmä keď je spojený s chorobami, ktoré 
sťažujú vykonávanie bežných činností. Niekedy je čas staroby poznačený 
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aj smútkom vyvolaným stratou manželského partnera, s ktorým človek 
prežil veľkú časť života.

V  istom zmysle možno aj obdobie staroby, charakterizované 
skromnými a  jednoduchými každodennými udalosťami prežívanými 
v skrytosti, v tichu a bez zdanlivého dosahu na dejiny sveta, prirovnať 
k životu Svätej nazaretskej rodiny.

Keďže sú starí ľudia viac odkázaní na  pomoc iných a  prichádza-
jú o  svoju sebestačnosť, narastá u  nich túžba po  modlitbe a  dialógu 
s Bohom. Je to nepochybne privilegovaný a vhodný čas milosti a posvä-
covania sa.

„Starý človek, to sme my“

„Cirkev sa nemôže a  nechce pripodobňovať mentalite necitlivosti, 
a  ešte menej ľahostajnosti a  opovrhovania vo vzťahu k  starobe. Musí-
me opäť prebudiť kolektívny zmysel vďačnosti, uznania, pohostinnosti, 
ktoré umožnia seniorovi, aby sa cítil ako živá súčasť svojho spoločenstva. 
Seniori sú muži a ženy, otcovia a matky, ktorí boli pred nami na tej istej 
našej ceste, v  tom istom našom dome, v  našom každodennom zápase 
o dôstojný život. Sú mužmi a ženami, od ktorých sme mnoho dostali. 
Starý človek nie je cudzinec. Starý človek, to sme my: skôr či neskôr, ale 
nevyhnutne, i keď sa tým nezaoberáme. A ak sa my nenaučíme dobre 
zaobchádzať so seniormi, tak isto sa bude zaobchádzať s nami.“11

„Pán nás nikdy nevyraďuje. Volá nás, aby sme ho nasledovali 
v každom veku, a aj staroba v sebe nesie milosť a poslanie, pravé Páno-
vo povolanie. Staroba je povolaním. Nie je to ešte moment ,stiahnuť 
veslá do člna. Toto obdobie života sa odlišuje od predošlých, o tom niet 
pochýb; mali by sme ho aj my sami tak trochu objaviť, pretože naše 

11 Pápež František, Generálna audiencia, 4. marca 2015.
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spoločnosti nie sú duchovne ani morálne pripravené na  to, aby dali 
tomuto momentu života jeho plný význam. Predtým skutočne nebolo 
bežné mať k dispozícii toľko času; dnes je to oveľa viac. A aj kresťanská 
spiritualita bola tak trochu zaskočená, treba teda načrtnúť spirituali-
tu seniorov. Avšak vďaka Bohu nechýbajú svedectvá svätých mužov 
a žien, seniorov!“12

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, 
priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané 
v Pánovom zákone (…). V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, 
človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch 
Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí 
Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia 
prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho 
aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

,Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v  pokoji podľa svojho 
slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred všet-
kými národmi, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo 
na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.‘

Jeho otec a  matka divili sa tomu, čo sa o  ňom hovorilo. Simeon 
ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: ,On je ustanovený na pád 
a  na  povstanie pre mnohých v  Izraeli a  na  znamenie, ktorému budú 
odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.‘

Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. 
Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 
sedem rokov, potom ako vdova do  osemdesiateho štvrtého roku. 
Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlit-
bami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom 
všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.“ (Lk 2, 22 – 38)

12 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 11. marca 2015.
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Básnici modlitby

„Evanjelium nám ide v ústrety s veľmi pekným obrazom, dojímavým 
a povzbudivým. Je to obraz Simeona a Anny (...) Deň čo deň očakávali 
Boží príchod, a to dlhé roky. Chceli ho práve v ten deň uzrieť, postrehnúť 
jeho znamenia, vytušiť jeho príchod. Možno sa už aj trochu zmierili 
s tým, že zomrú skôr, ako sa to stane. Tým dlhým čakaním však i naďa-
lej napĺňali celý svoj život, nemali dôležitejšie povinnosti ako toto: čakať 
na Pána a modliť sa. Keď teda Mária s Jozefom prišli do chrámu, aby napl-
nili predpisy Zákona, Simeon a Anna sa s nadšením pohli, oduševnení 
Duchom Svätým (porov. Lk 2, 27). Bremeno veku a čakania sa v tej chvíli 
stratilo. Spoznali dieťa a objavili novú silu pre novú úlohu: vzdávať vďaku 
a vydávať svedectvo o tomto Božom znamení. Simeon bez prípravy pred-
niesol nádherný oslavný hymnus (porov. Lk 2, 29 – 32) – v tej chvíli bol 
z neho básnik – a Anna sa stala prvou Ježišovou ohlasovateľkou: ,hovorila 
o dieťati všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema‘ (Lk 2, 38).

Drahí starí rodičia, drahí seniori, kráčajme v línii týchto výnimočných 
starcov! Staňme sa aj my tak trochu básnikmi v modlitbe: s chuťou hľadaj-
me vlastné slová, znovu si osvojme tie, ktoré nás učí Božie slovo. Modlitba 
starých rodičov a seniorov je veľký dar pre Cirkev! Modlitba starých rodi-
čov a seniorov je darom pre Cirkev, je bohatstvom! Je mocnou injekciou 
múdrosti aj pre celé ľudské spoločenstvo, najmä pre to, ktoré je príliš 
zamestnané, priveľmi zaneprázdnené a príliš roztržité. Niekto predsa musí 
aj im vyspievať Božie znamenia, ohlasovať Božie znamenia a  modliť sa 
za nich! (…) Jeden veľký veriaci minulého storočia z pravoslávnej tradí-
cie, Olivier Clément, hovorieval: ,Civilizácia, v  ktorej niet modlitby, je 
civilizáciou, kde staroba už nemá zmysel. A to je desivé, my potrebujeme 
predovšetkým seniorov, ktorí sa modlia, pretože staroba nám je daná pre 
toto.‘ Potrebujeme seniorov, ktorí sa modlia, pretože staroba je nám daná 
práve na to. Modlitba seniorov je nádherná skutočnosť.“13

13 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 11. marca 2015.
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Modlitba na Svetový deň starých rodičov a seniorov

Ďakujem ti, Pane, za to,
že ma potešuješ svojou prítomnosťou:
aj v čase osamelosti
si mojou nádejou, mojou dôverou;
už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu
a že si ma požehnal dlhým životom.
Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí;
za sny, ktoré sa mi v živote splnili,
i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.
Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu,  
aby som prinášal úrodu.

Pane, posilni moju vieru,
urob ma nástrojom svojho pokoja,
nauč ma prijímať tých,
ktorí trpia väčšmi než ja,
aby som neprestával snívať a rozprávať
o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,
aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, zošli svojho 
Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie,
aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

Podopieraj ma v mojej slabosti,
a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš,
v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.

Amen.
Imprimatur pre slovenské znenie udelil Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS,  

Prot. č.: 229/2021, dňa 13. júla 2021
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Odporúčame, aby sa každý na chvíľu uzobral, opäť si prečítal katechézu 
a zameral sa na to, čo osobitným spôsobom rezonovalo v jeho srdci.

Námet na zamyslenie v rodine

g Prečítajme si spolu a zamyslime sa nad posolstvom pápeža Fran-
tiška starým rodičom a seniorom 

g Zamyslime sa v rodine nad tým, ktorým starším ľuďom by sme 
mohli odovzdať posolstvo pápeža Františka.

Námet na zamyslenie v rámci spoločenstva

g Pozvime aj starých rodičov a  seniorov a  zapojme ich do  tohto 
prípravného stretnutia Svetového stretnutia rodín.

g Čo ako spoločenstvo robíme pre to, aby sme zapojili starých 
rodičov a starších ľudí? Čo by sme ešte mohli urobiť?

g Spolu s mladými osobne odovzdajme posolstvo pápeža Františka 
starším z nášho spoločenstva.

Témy na prehĺbenie

Starí rodičia a seniori musia mať v spoločnosti miesto

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná katechéza a  tá na  budúcu stredu sú venované seniorom, 
čo sú v  rodinnom kruhu starí rodičia či iní starší príbuzní. Dnes sa 
zamyslíme nad aktuálnymi problematickými pomermi starých ľudí 
a nabudúce, teda v ďalšiu stredu, viac v pozitívnom zmysle nad povola-
ním, ktoré toto obdobie života so sebou prináša.
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Vďaka pokrokom medicíny sa život predĺžil, avšak spoločnosť 
sa širšie neotvorila pre život! Počet seniorov sa znásobil, ale naše 
spoločnosti sa dostatočne nezorganizovali, aby im pripravili miesto 
s  náležitou úctou a  konkrétnym prihliadnutím na  ich krehkosť 
a dôstojnosť. Kým sme mladí, máme sklon prehliadať starobu, akoby 
bola nejakou chorobou, od  ktorej si treba držať odstup. Keď neskôr 
zostarneme, a zvlášť ak sme chudobní, ak sme chorí, ak sme osame-
lí, zakúšame nedostatky spoločnosti orientovanej na  výkonnosť, 
ktorá v dôsledku toho ignoruje starých ľudí. A seniori sú bohatstvom, 
nemožno ich ignorovať.

Benedikt XVI. pri návšteve jedného domova dôchodcov použil 
jasné a prorocké slová, keď povedal: „Kvalita každej spoločnosti, pove-
dal by som každej civilizácie, sa posudzuje aj podľa toho, ako sa správa 
k seniorom a podľa miesta, aké im vyhradzuje v spoločenskom živo-
te.“ (12. novembra 2012) Je to pravda, pozornosť voči starým ľuďom 
v danej spoločnosti je jej rozlišovacím znakom. Je tá spoločnosť pozor-
ná voči starému človeku? Je v nej preňho miesto? Táto spoločnosť bude 
napredovať, pretože si vie ctiť múdrosť a  životné skúsenosti starých 
ľudí. Spoločnosť, v ktorej pre seniorov nieto miesta, z ktorej sú vyraďo-
vaní, pretože vytvárajú problémy, táto spoločnosť nesie v sebe smrtiaci 
vírus.

Na Západe výskumníci hovoria o aktuálnom storočí ako o storočí 
starnutia: počet detí klesá, počet seniorov sa zvyšuje. Táto nerovnová-
ha sa nás dotýka, ba je veľkou výzvou pre dnešnú spoločnosť. A predsa, 
istá kultúra zisku núti k tomu, aby sa na seniorov hľadelo ako na ťarchu, 
ako na príťaž. Nielen že sú neproduktívni, ale sú bremenom, myslia si 
o nich. Skrátka, aký je výsledok takéhoto zmýšľania? Treba ich vyradiť. 
Je strašné vidieť vyradených starých ľudí, je to ohavná vec, je to hriech! 
Netrúfame si povedať to otvorene, ale robí sa to! V tomto navyknutí si 
na  kultúru skartovania je niečo podlé. My sme však na  vyraďovanie 
ľudí zvyknutí. Chceme sa zbaviť nášho nadmerného strachu zo slabosti 
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a zraniteľnosti; no ak takto konáme, rozmnožujeme v senioroch úzkosť 
z toho, že budú len trpení a opustení.

Už počas môjho pôsobenia v Buenos Aires som sa osobne dotkol 
tejto reality aj s jej problémami: „Starí ľudia sú opustení, a to nie iba 
z  materiálnej núdze. Sú opustení z  egoistickej neschopnosti akcep-
tovať ich limity, ktoré odrážajú naše limity, z dôvodu nespočetných 
ťažkostí, ktoré dnes musia prekonávať, aby mohli prežiť v civilizácii, 
ktorá im neumožňuje podieľať sa na nej, hlásiť sa k nej, ani byť pre 
ňu smerodajnými, v zmysle konzumného modelu, podľa ktorého ,iba 
mladí môžu byť užitoční a  môžu si užívať‘. Títo seniori by naopak 
mali byť pre celú spoločnosť zásobárňou múdrosti nášho ľudu. Starí 
ľudia sú zásobárňou múdrosti nášho ľudu! Ako ľahko sa uspí svedo-
mie, keď chýba láska!“ (Solo l’amore ci può salvare, Città del Vaticano 
2013, s. 83)

Takto sa to stáva. Spomínam si, keď som navštevoval domovy 
dôchodcov, s každým som sa porozprával a mnohokrát som si vypočul 
toto: „Ako sa máte? A vaše deti?“ „Dobre.“ „A koľko ich máte?“ „Veľa.“ 
„A  chodia vás navštevovať?“ „Áno, áno, vždy prichádzajú.“ „A  kedy 
boli naposledy?“ A táto staršia pani, osobitne si na ňu spomínam, pove-
dala: „No, na Vianoce.“ A bol august! Osem mesiacov bez toho, aby ju 
deti navštívili, osem mesiacov opustená! Toto sa volá smrteľný hriech, 
rozumieme tomu?

Raz, keď som bol dieťa, nám stará mama rozprávala príbeh o jednom 
dedkovi, ktorý sa počas jedenia ušpinil, pretože si nedokázal dobre 
vložiť do úst lyžicu s polievkou. A  jeho syn, ktorý bol otcom rodiny, 
rozhodol, že ho presunie od  spoločného stola, a  urobil preňho malý 
stôl v kuchyni, kde nebol na očiach, aby tam jedával sám. A takto aby 
neurobil hanbu, keď prichádzajú priatelia na obed či večeru. O niekoľ-
ko dní po príchode z práce našiel svojho najmladšieho syna, ako sa hrá 
s kusom dreva, kladivom a klincami a niečo majstruje, nuž sa ho opýtal: 
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«Čo to robíš?» «Robím stôl, oci.» «Stôl, a načo?» «Aby bol nachystaný 
pre teba, aby si mal kde jedávať, keď budeš starý.» Deti majú viac svedo-
mia ako my!

V  cirkevnej tradícii máme bohatý zdroj múdrosti, ktorá vždy 
podporovala kultúru blízkosti k  seniorom, ochotu k  prívetivému 
a solidárnemu sprevádzaniu v tejto finálnej časti života. Táto tradícia je 
zakorenená vo Svätom písme, ako to potvrdzujú napríklad tieto slová 
Knihy Sirachovho syna: „Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, 
ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi, lebo od nich sa naučíš 
rozlišovaniu aj ako sa zachovať v núdzi.“ (Porov. Sir 8, 9 – 10)

Cirkev sa nemôže a  nechce pripodobňovať mentalite necitlivos-
ti, a  ešte menej ľahostajnosti a  opovrhovania vo vzťahu k  starobe. 
Musíme opäť prebudiť kolektívny zmysel vďačnosti, uznania, pohos-
tinnosti, ktoré umožnia seniorovi, aby sa cítil ako živá súčasť svojho 
spoločenstva.

Seniori sú muži a ženy, otcovia a matky, ktorí boli pred nami na tej 
istej našej ceste, v  tom istom našom dome, v  našom každodennom 
zápase o dôstojný život. Sú mužmi a ženami, od ktorých sme mnoho 
dostali. Starý človek nie je cudzinec. Starý človek, to sme my: skôr či 
neskôr, ale nevyhnutne, i keď sa tým nezaoberáme. A ak sa my nena-
učíme dobre zaobchádzať so seniormi, tak isto sa bude zaobchádzať 
s nami.

Všetci seniori sme trochu krehkí. Niektorí sú však osobitne slabí, 
mnohí sú sami a poznačení chorobou. Niektorí sú závislí na nevyhnut-
nej starostlivosti a na pozornosti iných. Urobíme z tohto dôvodu krok 
späť? Ponecháme ich napospas ich osudu? Spoločnosť bez blízkosti, 
z ktorej sa vytráca veľkodušnosť a nezištná láskavosť, a to aj k cudzím 
ľuďom, je spoločnosťou zvrátenou. Cirkev vo vernosti Božiemu slovu 
nemôže tolerovať tieto degenerácie. Také kresťanské spoločenstvo, 
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v ktorom by blízkosť a nezištnosť už neboli považované za nevyhnutné, 
by spolu s nimi stratila svoju dušu. Kde niet úcty k starým ľuďom, tam 
niet budúcnosti pre mladých.

(Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 4. marca 2015) 

(Preložila Slovenská redakcia VR)

Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnej katechéze pokračujeme v uvažovaní nad starými rodičmi, 
zamýšľajúc sa nad hodnotou a dôležitosťou ich úlohy v rodine. Robím 
tak stotožňujúc sa s týmito ľuďmi, pretože aj ja patrím do tejto vekovej 
kategórie. Keď som bol na  Filipínach, filipínsky ľud ma pozdravoval 
slovami: „Lolo Kiko“, čo znamená „dedko František“. „Lolo Kiko“, tak 
hovorili!

Prvá vec, ktorú je dôležité zdôrazniť: je pravda, že spoločnosť sa nás 
usiluje vyradiť, ale Pán určite nie! Pán nás nikdy nevyraďuje. Volá nás, 
aby sme ho nasledovali v každom veku, a aj staroba v sebe nesie milosť 
a  poslanie, pravé Pánovo povolanie. Staroba je povolaním. Nie je to 
ešte moment „stiahnuť veslá do člna“. Toto obdobie života sa odlišu-
je od predošlých, o  tom niet pochýb; mali by sme ho aj my sami tak 
trochu objaviť, pretože naše spoločnosti nie sú duchovne ani morálne 
pripravené na to, aby dali tomuto momentu života jeho plný význam. 
Predtým skutočne nebolo bežné mať k  dispozícii toľko času; dnes je 
to oveľa viac. A  aj kresťanská spiritualita bola tak trochu zaskočená, 
treba teda načrtnúť spiritualitu seniorov. Avšak vďaka Bohu nechýbajú 
svedectvá svätých mužov a žien, seniorov!

Bol som veľmi oslovený «Dňom seniorov», ktorý sme vlani zorga-
nizovali tu na  Námestí sv. Petra, námestie bolo plné. Vypočul som 
si príbehy starších ľudí, ktorí sa stravujú pre iných, ako aj príbehy 
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manželských párov, ktoré prichádzajú a hovoria: „Dnes máme 50. výro-
čie manželstva“, „Dnes oslavujeme 60. výročie manželstva“... Ja im 
vravím: ukážte to mladým, ktorí sú tak rýchlo unavení! Toto svedectvo 
vernosti v pokročilom veku. V ten deň boli na tomto námestí mnohí. 
Treba sa nad tým naďalej zamýšľať, či už v cirkevnom alebo spoločen-
skom kontexte.

Evanjelium nám ide v ústrety s veľmi pekným obrazom, dojímavým 
a povzbudivým. Je to obraz Simeona a Anny, o ktorých nám rozpráva 
evanjelium o  Ježišovom detstve, zostavené sv. Lukášom. Boli istotne 
staršími ľuďmi, „starec“ Simeon a  „prorokyňa“ Anna, ktorá mala 84 
rokov. Táto žena neskrývala svoj vek. Evanjelium spomína, že deň čo 
deň očakávali Boží príchod, a to dlhé roky. Chceli ho práve v ten deň 
uzrieť, postrehnúť jeho znamenia, vytušiť jeho príchod. Možno sa už 
aj trochu zmierili s  tým, že zomrú skôr, ako sa to stane. Tým dlhým 
čakaním však i  naďalej napĺňali celý svoj život, nemali dôležitejšie 
povinnosti ako toto: čakať na Pána a modliť sa.

Keď teda Mária s  Jozefom prišli do  chrámu, aby naplnili predpi-
sy Zákona, Simeon a Anna sa s nadšením pohli, oduševnení Duchom 
Svätým (porov. Lk 2, 27). Bremeno veku a čakania sa v tej chvíli stratilo. 
Spoznali dieťa a objavili novú silu pre novú úlohu: vzdávať vďaku a vydá-
vať svedectvo o tomto Božom znamení. Simeon bez prípravy predniesol 
nádherný oslavný hymnus (porov. Lk 2, 29 – 32) – v tej chvíli bol z neho 
básnik – a  Anna sa stala prvou Ježišovou ohlasovateľkou: „hovorila 
o dieťati všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema“. (Lk 2, 38)

Drahí starí rodičia, drahí seniori, kráčajme v línii týchto výnimoč-
ných starcov! Staňme sa aj my tak trochu básnikmi v modlitbe: s chuťou 
hľadajme vlastné slová, znovu si osvojme tie, ktoré nás učí Božie slovo. 
Modlitba starých rodičov a seniorov je veľký dar pre Cirkev! Modlit-
ba starých rodičov a seniorov je darom pre Cirkev, je bohatstvom! Je 
mocnou injekciou múdrosti aj pre celé ľudské spoločenstvo, najmä pre 
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to, ktoré je príliš zamestnané, priveľmi zaneprázdnené a príliš roztrži-
té. Niekto predsa musí aj im vyspievať Božie znamenia, ohlasovať Božie 
znamenia a modliť sa za nich!

Pozrime sa na Benedikta XVI., ktorý sa rozhodol stráviť v modlit-
be a  načúvaní Božiemu slovu poslednú etapu svojho života! Je to 
nádherné! Jeden veľký veriaci minulého storočia z pravoslávnej tradí-
cie, Olivier Clément, hovorieval: „Civilizácia, v ktorej niet modlitby, 
je civilizáciou, kde staroba už nemá zmysel. A to je desivé, my potre-
bujeme predovšetkým seniorov, ktorí sa modlia, pretože staroba 
nám je daná pre toto.“ Potrebujeme seniorov, ktorí sa modlia, preto-
že staroba je nám daná práve na  to. Modlitba seniorov je nádherná  
skutočnosť.

Môžeme ďakovať Pánovi za prijaté dobrodenia a naplniť prázdnotu 
nevďačnosti, ktorá ho obklopuje. Môžeme sa prihovárať za očakávania 
nových generácií a dať dôstojnosť pamiatke a obetám generácií minu-
lých. Môžeme pripomenúť ambicióznym mladým, že život bez lásky je 
životom vyprahnutým. Môžeme povedať ustráchaným mladým, že nad 
obavou z budúcnosti je možné zvíťaziť. Môžeme poučiť mladých, ktorí 
sú príliš zamilovaní do seba, že je väčšou radosťou dávať ako prijímať. 
Starí otcovia a mamy vytvárajú neprestajný „chorál“ veľkej duchovnej 
svätyne, kde modlitba prosby a spev chvály podopierajú spoločenstvo, 
ktoré pracuje a bojuje na životnom poli.

A  napokon, modlitba neprestajne očisťuje srdce. Chvála a  pros-
ba k Bohu chránia srdce pred zatvrdnutím v hneve a sebectve. Aký 
nepekný je cynizmus starého človeka, ktorý stratil zmysel pre vydá-
vanie svedectva, pohŕda mladými a  neodovzdáva múdrosť života! 
Naopak, aké nádherné je povzbudenie, ktoré senior dokáže odovzdať 
mladému človeku v jeho hľadaní zmyslu viery a života! Toto je vskutku 
poslaním starých rodičov, povolaním seniorov. Slová starých rodi-
čov majú v  sebe niečo osobitné pre mladých. A oni to vedia. Slová, 
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ktoré mi napísané odovzdala moja stará mama v deň mojej kňazskej 
vysviacky ešte vždy nosím pri sebe, stále v breviári, čítam ich často 
a robí mi to dobre.

Ako veľmi by som chcel takú Cirkev, ktorá čelí kultúre vyraďova-
nia prekypujúcou radosťou z nového objatia medzi mladými a staršími! 
A o toto dnes prosím Pána, o toto objatie!

(Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 11. marca 2015) 

(Preložila Slovenská redakcia VR)

Posolstvo pápeža Františka  
k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

„Ja som s tebou po všetky dni“

Drahí starí rodičia, drahí seniori!

„Ja som s  tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28, 20) – to je prísľub, 
ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a ktorý dáva aj 
dnes tebe, drahý dedko a drahá babka. Tebe. „Ja som s tebou po všetky 
dni“ – týmito slovami sa aj ja, ako biskup Ríma a starý človek ako ty, 
obraciam na teba pri príležitosti tohto prvého Svetového dňa starých 
rodičov a seniorov: celá Cirkev je ti – lepšie povedané nám – nablízku, 
stará sa o teba, má ťa rada a nechce ťa nechať samého!

Dobre viem, že toto posolstvo prichádza k  tebe v  ťažkom čase: 
pandémia bola neočakávanou a  hroznou búrkou, tvrdou skúškou, 
ktorá zasiahla do  života každého, avšak zvlášť tvrdo postihla nás, 
starých ľudí. Veľmi mnohí z nás ochoreli, mnohí aj zomreli alebo zažili 
smrť svojich manželských partnerov či svojich blízkych. Príliš mnohí 
boli donútení žiť dlhý čas v osamelosti a izolácii.

Pán vie o všetkých našich trápeniach v tomto čase. Je nablízku tým, 
čo prežívajú bolestnú skúsenosť odsunutia bokom. Naša osamelosť 
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– ktorá sa pandémiou ešte prehĺbila – mu nie je ľahostajná. V jednom 
tradovanom príbehu sa hovorí, že svätý Joachim, Ježišov dedko, bol 
vylúčený zo svojej komunity, lebo nemal deti. Jeho život – ako aj život 
jeho manželky Anny – bol považovaný za neužitočný. Avšak Pán mu 
poslal anjela, aby ho utešil. Pokým smutný zotrvával za bránou mesta, 
zjavil sa mu Pánov posol a povedal mu: „Joachim, Joachim! Pán vypo-
čul tvoju naliehavú modlitbu“14. Zdá sa, že Giotto umiestnil túto scénu 
v  jednej svojej známej freske do  noci15, do  jednej z  tých bezsenných 
nocí, plných spomienok, starostí a  túžob, na  ktoré sme si mnohí už 
privykli.

Avšak aj vtedy, keď sa všetko javí temné, ako v  týchto mesiacoch 
pandémie, Pán naďalej posiela anjelov, aby nás v  našej osamelosti 
utešili, a  opakuje nám: „Ja som s  tebou po  všetky dni.“ Hovorí to aj 
tebe, hovorí to mne, nám všetkým. A to je zmysel tohto svetového dňa 
a  dôvod, prečo som rozhodol, aby sa slávil prvý raz práve tento rok, 
po dlhej izolácii, keď sa spoločenský život začína len pomaly zotavovať: 
aby každý dedko, každá babka, každý senior, a zvlášť tí najosamelejší 
medzi nami, mohli prijal anjelovu návštevu!

Niekedy majú títo anjeli tvár našich vnukov, inokedy príbuzných, 
dávnych priateľov alebo tých, ktorých sme spoznali práve v tejto ťažkej 
chvíli. V tejto dobe sme sa naučili chápať, aké dôležité sú pre každého 
z nás objatia a návštevy. A je pre mňa veľmi smutné, že na niektorých 
miestach ešte stále nie sú možné!

Pán však posiela svojich poslov aj prostredníctvom Božieho slova, 
ktoré nám nikdy v živote nechýba. Prečítajme si každý deň jednu stranu 
z evanjelia, modlime sa žalmy, čítajme prorokov! Budeme dojatí Páno-
vou vernosťou. Písmo nám pomôže pochopiť aj to, čo Pán od nás žiada 
v našom terajšom živote. On totiž posiela robotníkov do svojej vinice 

14 Tento príbeh sa nachádza v Jakubovom protoevanjeliu.
15 Ide o obraz zvolený za logo Svetového dňa starých rodičov a seniorov.
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v každej hodine dňa (porov. Mt 20, 1 – 16), v každej etape života. Ja 
sám môžem dosvedčiť, že som povolanie stať sa biskupom Ríma prijal 
vtedy, keď som už dospel takpovediac do dôchodkového veku a myslel 
som si, že nebudem musieť robiť nič úplne nové. Pán je vždy pri nás, 
vždy s novými výzvami, s novými slovami, so svojou útechou, no vždy 
je pri nás. Viete, že Pán je večný a že nikdy nejde do dôchodku, nikdy.

V Matúšovom evanjeliu Ježiš hovorí apoštolom: „Choďte teda, učte 
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a nauč-
te ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19 – 20) Týmito 
slovami sa obracia dnes aj na nás, aby nám pomohol lepšie pochopiť, že 
naším povolaním je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať 
sa o maličkých. Dobre počúvajte: Aké je naše povolanie dnes, v našom 
veku? Chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o malič-
kých. Nezabudnite na to.

Nezáleží teda na tom, koľko máš rokov, či ešte pracuješ alebo nie, či 
si ostal sám alebo máš rodinu, či si sa stal starým otcom alebo starou 
mamou v mladšom alebo vyššom veku, či si ešte sebestačný alebo či 
potrebuješ pomoc. Pretože neexistuje vek, kedy sa – v povolaní ohla-
sovať evanjelium a  odovzdávať tradíciu vnukom – ide do  dôchodku. 
Treba sa vydať na cestu a predovšetkým vyjsť zo seba samých, aby sme 
podnikli niečo nové.

V tomto kľúčovom okamihu dejín je tu teda nové povolanie aj pre teba. 
Pýtaš sa: Ako to však zvládnem? Moje sily sa pomaly vyčerpávajú a neve-
rím, že by som mohol urobiť viac. Ako sa môžem začať správať inak, keď 
sa zvyk stal pravidlom môjho života? Ako sa môžem venovať tomu, kto 
je ešte chudobnejší, keď sa toľko zaoberám svojou rodinou? Ako môžem 
rozšíriť svoj pohľad, ak nemôžem dokonca ani vyjsť z domu, kde bývam? 
Koľkí z vás si kladú túto otázku: Či nie je moja osamelosť až príliš ťažkým 
bremenom? Aj samotnému Ježišovi položil túto otázku Nikodém, keď sa 
ho opýtal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý?“ (Jn 3, 4) A Pán 
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mu odpovedá, že sa to môže stať, keď otvorí svoje srdce pôsobeniu Ducha 
Svätého, ktorý veje kam chce. Duch Svätý je slobodný, veje všade a robí, 
čo chce.

Ako som už viac ráz povedal, z krízy, v ktorej sa svet nachádza, 
nevyjdeme nezmenení: budeme lepší alebo horší. A „kiež by to nebo-
la len entá vážna historická udalosť, z ktorej nie sme schopní poučiť 
sa. Kiež by sme nezabúdali na starších ľudí, ktorí zomreli pre nedo-
statok respirátorov (...) Kiež by taká veľká bolesť nebola zbytočná, 
kiež by sme urobili veľký skok smerom k  novému spôsobu života 
a raz navždy zistili, že sa navzájom potrebujeme a sme si dlžníkmi. 
Tak by sa ľudstvo (...) mohlo znovuzrodiť“ (Fratelli tutti, 35). Nikto 
sa nezachráni sám. Sme si navzájom dlžníkmi. Všetci sme bratia  
a sestry.

Preto by som ti chcel povedať, že aj ty si potrebný pre budovanie 
zajtrajšieho sveta v  bratstve a  sociálnom priateľstve: sveta, v  ktorom 
budeme žiť – my s našimi deťmi a vnukmi – keď sa búrka utíši. Všetci 
sa „musíme aktívne zúčastňovať na  rehabilitácii a  podpore zranenej 
spoločnosti“ (tamtiež, 77). K rôznym pilierom, ktoré musia podopierať 
túto novú konštrukciu sveta, patria tri, ktoré môžeš pomôcť vybudovať 
práve ty, lepšie než iní. Sú to tri piliere: sny, spomienky a  modlitba. 
Pánova blízkosť dá aj tým najslabším z nás silu vydať sa na novú cestu, 
na cestu snívania, spomínania a modlitby.

Jeden z prísľubov proroka Joela znal takto: „Vaši starci budú mávať 
sny a  vaši mládenci budú mať videnia“ (Joel 3, 1). Budúcnosť sveta 
je v  tomto spojenectve medzi mladými a  starými. Kto, ak nie mladí, 
môžu prevziať sny starých a rozvíjať ich? A preto je dôležité ďalej snívať: 
v našich snoch o spravodlivosti, o pokoji, o solidarite sa totiž skrýva 
možnosť, že naši mladí budú mať nové vízie a budeme môcť spoločne 
budovať budúcnosť. Je potrebné, aby si aj ty dosvedčil, že je možné vyjsť 
z tejto skúšky obnovený. A som si istý, že to nie je v tvojom živote jediná 
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skúška, pretože si už zažil mnohé skúšky a podarilo sa ti ich prekonať. 
Využi tieto skúsenosti, aby si vedel prestáť aj túto skúšku.

Sny sú preto spojené so spomienkami. Myslím na to, aké cenné sú 
aj bolestné spomienky na vojnu, a ako sa z nich môžu nové generácie 
naučiť chápať hodnotu mieru. A si to práve ty, kto im takéto spomien-
ky tlmočí, lebo ty si zažil útrapy vojny. Pamätaj, že pravým poslaním 
každého starého človeka je pamätať a odovzdávať spomienky druhým. 
Edita Brucková, ktorá prežila drámu šoa, povedala, že „aj osviete-
nie jediného svedomia stojí za  námahu a  bolestné udržiavanie živej 
spomienky na to, čo sa stalo“. A dodáva: „Pre mňa spomínať znamená 
žiť“16. Myslím pritom aj na svojich starých rodičov a na tých z vás, ktorí 
ste museli emigrovať a viete, aké ťažké je opustiť vlastný domov, ako 
to aj dnes mnohí robia, hľadajúc lepšiu budúcnosť. Niektorých z nich 
máme možno vedľa seba a starajú sa o nás. Tieto spomienky nám môžu 
pomôcť vybudovať ľudskejší a  pohostinnejší svet. No bez spomienok 
nemožno vybudovať nič; bez základov nikdy nepostavíme dom. Nikdy. 
A základom života je pamäť.

Napokon modlitba. Môj predchodca pápež Benedikt – svätý starý 
muž, ktorý sa stále modlí a pracuje pre Cirkev – raz povedal: „Modlitba 
mnohých starých ľudí môže zachrániť svet: môže mu pomôcť účin-
nejšie, než nepokojná aktivita mnohých iných.“17 To povedal temer 
pred koncom svojho pontifikátu v roku 2012. Je to veľmi pekné. Tvoja 
modlitba je veľmi vzácnym zdrojom: predstavuje pľúca, bez ktorých sa 
Cirkev a svet nezaobídu (porov. Evangelii gaudium, 262). Najmä v tejto, 
pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, keď sa všetci na jednej lodi plavíme cez 
rozbúrené more pandémie, nie je tvoja modlitba za  svet a  za  Cirkev 
márna, ale všetkým ukazuje jasnú dôveru v šťastný koniec.

16 La memoria è vita, la scrittura è respiro (Spomínanie je život, písanie je dych). 
 L’Osservatore Romano, 26. januára 2021.

17 Návšteva v dome pre seniorov spravovanom komunitou Sant’Egidio „Viva gli anzia-
ni“, 2. novembra 2012.
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Drahá babka, drahý dedko, na záver tohto svojho posolstva by som aj 
tebe chcel ukázať príklad blahoslaveného – a čoskoro svätého – Charlesa 
de Foucauld. Žil ako pustovník v Alžírsku a na tejto periférii svedčil 
o tom, že túži „vnímať ktorúkoľvek ľudskú bytosť ako brata“ (Fratelli 
tutti, 287). Jeho príbeh nám ukazuje, že aj v osamelosti vlastnej púšte 
je možné modliť sa za chudobných celého sveta a stať sa skutočne pre 
všetkých bratom alebo sestrou. Prosím Pána, aby každý z nás, aj vďaka 
jeho príkladu, rozšíril svoje srdce, urobil ho citlivým na utrpenie tých 
najmenších a schopným modliť sa za nich. Nech sa každý z nás naučí 
všetkým, a hlavne tým najmladším, opakovať slová útechy, ktoré boli 
dnes určené nám: „Ja som s tebou po všetky dni.“ Tak s odvahou vpred! 
Nech vás Pán požehnáva.

Rím pri Sv. Jánovi v Lateráne 31. mája 2021, na sviatok Návštevy Panny Márie 

(Preklad: Stanislav Gábor)


