
 
 

 

Usmernenia k príprave 

na Svetové stretnutie rodín v roku 2022 
 

 

Pre diecéznych biskupov, kňazov a veriacich laikov 

zodpovedných za pastoráciu rodín v diecézach, farnostiach a cirkevných hnutiach 

 

 

Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Rímska diecéza organizujú 10. svetové 

stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 22. – 26. júna 2022. 

 

Ako zdôraznil Svätý Otec vo svojom nedávnom video-posolstve, v ktorom toto 

podujatie predstavil, stretnutie sa bude konať podľa doteraz nevídaného a multicentrického 

formátu. Hoci Rím skutočne zostáva hlavným miestom podujatia, každá diecéza bude môcť 

byť centrom miestneho stretnutia rodín a spoločenstiev, čo umožní, aby všetci cítili, že sa 

môžu zúčastniť na tomto podujatí. 

 

Stretnutie sa teda bude konať súbežne: 

1.  v diecézach a/alebo farnostiach podľa toho, aké iniciatívy budú zo strany biskupov, 

kňazov a rodín. Rodiny budú mať možnosť, aby sa zamýšľali, zdieľali a slávili spolu 

s duchovnými pastiermi; 

2.  a tiež v Ríme, ale len pre vopred stanovený počet medzinárodných delegátov 

biskupských konferencií, hnutí a rodinných združení. Počet príslušných delegátov bol 

oznámený predsedovi biskupskej konferencie, ako aj vedúcim medzinárodných hnutí. 

 

Nižšie uvádzame niekoľko usmernení a návrhov, ktoré vypracovalo naše dikastérium a Rímska 

diecéza a dúfame, že budú jednotlivým cirkvám nápomocné pri organizovaní stretnutia na 

miestnej úrovni. Na nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť videoprezentáciu týchto 

usmernení: 

 

https://youtu.be/FBM_BX73ALA  

https://youtu.be/FBM_BX73ALA


1. Ako sa môžu diecézy pripraviť na slávenie SSRO spolu so Svätým Otcom? 

 

✓ Navrhujeme, aby každá diecéza vytvorila na zorganizovanie tohto podujatia pastoračný 

tím, ktorý sa tomu bude venovať; tím má mať dostatočný počet členov a nemá byť 

obmedzený len na jeden manželský pár. 

✓ Bude to príležitosť prijať, ak je to možné, návrhy predložené manželskými pármi, ktoré 

poznajú miestnu realitu rodín. 

✓ Použiť tému SSRO: „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“. 

✓ Použiť symboly SSRO, ktoré sú už k dispozícii: logo, hymna, obraz, modlitba a všetky 

materiály, ktoré dikastérium sprístupní v nasledujúcich mesiacoch. V prípade potreby 

ich dajte preložiť. 

✓ Zvážte, ako možno využiť sedem prípravných katechéz SSRO v skupinkách manželov, vo 

farnosti alebo v rodinách. 

✓ Okrem tohto materiálu je možné využiť všetky pomôcky, ktoré vydalo dikastérium počas 

Roku rodiny Amoris Laetitia: 10 videí s pápežom a rodinami sveta; ruženec pre 

snúbencov, ruženec pre rodiny; kartičky „Putovanie s rodinami“, Desatoro rodiny atď. 

 

Užitočné odkazy: 

Oficiálna webová stránka SSRO 

www.romefamily2022.com 

Iniciatívy/zdroje k Roku Amoris Laetitia: 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e- 

risorse.html 

 

2.  Je možné organizovať SSRO spolu s inými diecézami alebo to realizovať v prepojení 

s určitou svätyňou (napr. diecéznou, národnou – pozn. prekl.)? 

 

✓ Zaiste. Aj v prípadoch, keď biskup považuje svoju diecézu za malú alebo uprednostňuje 

zorganizovanie SSRO spolu s inými diecézami v okolí, na úrovni cirkevnej provincie 

alebo dokonca na národnej úrovni, treba zachovať ducha, ktorý navrhol Svätý Otec, aby 

išlo o „multicentrické a široké“ SSRO. 

✓ Svätyne môžu byť tiež vhodným miestom pre veľké podujatia, ktoré presahujú hranice 

diecézy. Treba sa však dohodnúť s ordinárom diecézy, v ktorej sa svätyňa nachádza, a 

s biskupmi susedných diecéz. 

 

3. Ako by mohol vyzerať program SSRO, ktorý sa bude sláviť v diecézach? 

 

✓ Cieľom je, aby každá diecéza od 22. do 26. júna 2022 dala rodiny do centra 

pastoračnej pozornosti a realizovala aktivity, ktoré odrážajú tému SSROW. Bude to 

akýsi „Týždeň Rodiny“ v jednote s rodinami a diecézami po celom svete. 

✓ Základnými kritériami sú sloboda a tvorivosť každej diecézy. Nejde o to, aby sa presne 

opakovalo to, čo sa robí v Ríme, a nie je potrebné dodržiavať celý program, ktorý bude v Ríme.  

http://www.romefamily2022.com/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html


✓ V závislosti od toho, aký je časový posun vzhľadom na časové pásmo Ríma, môže 

diecéza zorganizovať priamy prenos príhovorov Svätého Otca, niektorých konferencií 

pastoračného kongresu alebo dokonca sledovanie videí na Youtube v inom čase ako v 

Ríme. 

✓ Môžu sa zorganizovať miestne prednáškové bloky (konferencie, panelové diskusie), na 

ktorých vystúpia rečníci (najlepšie manželské páry), ktoré určí biskup alebo farár, na 

podobné témy, aké sú na programe v Ríme. 

 

4. Ako by sa mohli organizovať dni SSRO v diecézach a farnostiach? 

 

Napríklad takto, vždy však v duchu slobody a kreativity diecéz: 

  

✓ Streda 22. júna: SSRO by sa mohli začať vo farnostiach svätou omšou a na jej závere 

by sa mohla nejakým spôsobom (znakom) zvýrazniť táto udalosť, napríklad tak, že sa 

každej rodine v mene biskupa odovzdá list.  

✓ Štvrtok 23. júna, piatok 24. júna: Vo farnostiach alebo v malých skupinkách 

v domácnostiach by sa mohli konať večerné stretnutia. Manželské páry by si mohli 

pozrieť video z jedného prednáškového bloku, ktorý sa konal cez deň a potom by bol 

čas na spoločné zdieľanie. 

✓ Sobota, 25. júna: Rodiny by mohli byť pozvané do diecézy (alebo na iné miesto, ak by 

sa spojili viaceré diecézy) alebo na miesto, ako je napríklad (diecézna, národná) 

svätyňa. Bol by to deň venovaný rodine s prednáškami, svedectvami, prácou 

v skupinách, zdieľaním a (liturgickým) slávením. 

✓ Nedeľa 26. júna: Mohlo by sa konať slávenie Eucharistie, ktorej by predsedal 

diecézny biskup za účasti rodín z diecézy (v katedrále alebo na inom vhodnom 

mieste). Rodiny by mohli prijať poverenie, ktoré vychádza zo SSRO, ako to urobí 

pápež počas modlitby Anjel Pána v tento deň. Ak to rozdiel časových pásiem umožní, 

pápežovu modlitbu Anjel Pána by bolo možné sledovať v priamom prenose alebo 

v repríze, pred svätou omšou alebo po nej. Ak by to nebolo možné, poverenie 

rodinám by udelil biskup. 

 

5. Aké nástroje na podporu poskytneme na realizáciu SSRO v diecézach? 

 

✓ Vzorový program, ako návrh, ktorý sa dá rôzne prispôsobiť každej miestnej realite. 

✓ Pastoračná príručka s uvedením tém prednášok (konferencií) s navrhovanými 

spôsobmi ich realizácie. 

✓ Liturgický sprievodca s návrhmi na slávenie Eucharistie SSRO v diecézach. 

✓ Niekoľko návrhov na poverenie pre rodiny na konci SSRO. 

  



6. Kde a kedy budú tieto nástroje na podporu k dispozícii? 

 

Od konca decembra 2021 budú k dispozícii na webovej stránke SSRO: 

(https://www.romefamily2022.com/it/programma/). 

 

7. Čo môže byť úlohou cirkevných hnutí a rodinných združení pri realizácii Stretnutia 

v diecézach? 

 

Na základe svojich špecifických chariziem sa rodinné hnutia a združenia môžu dať k dispozícii 

biskupom pri organizácii diecézneho stretnutia, aby spolupracovali pri zapájaní rodín a 

predkladaní pastoračných návrhov. 

 

8. Akým témam sa bude venovať pastoračný kongres v Ríme vo štvrtok, v piatok 

a v sobotu? 

 

• I. Prednáškový blok: Domáca cirkev a synodalita 

 

➢ I. Panel: Manželia a kňazi spoločne budujú Cirkev 

▪ Dve vzájomne sa dopĺňajúce a spoluzodpovedné povolania 

▪ Rodiny a duchovní pastieri spoločne v misii 

▪ Vytváranie spoločenstva medzi rodinami 

 

➢ II. Panel: Mladí ľudia a starší ľudia (seniori) spoločne pre Cirkev zajtrajška 

▪ Úloha starých rodičov 

▪ Mladí ľudia a starší ľudia na synodálnej ceste 

▪ Starší ľudia v pastoračnej službe Cirkvi 

 

• II. Prednáškový blok: Rodinná láska: nádherná a krehká 

 

➢ I. Panel: Rodinná láska v čase skúšky 

▪ Zrada a odpustenie 

▪ Ťažkosti v prvých rokoch manželstva 

▪ Opustil/a ma 

 

➢ II. Panel: Podpora otcovstva a materstva 

▪ Potrebujeme matky a otcov 

▪ Adopcia a pestúnska starostlivosť, kresťanská voľba 

▪ Vítanie nového života, zakaždým 

  

https://www.romefamily2022.com/it/programma/


• III. Prednáškový blok: Identita a poslanie kresťanskej rodiny 

 

➢ I. Panel: Byť kresťanom v digitálnom veku 

▪ Stredobodom rodiny je Kristus 

▪ Odovzdávanie viery dnešným mladým ľuďom 

▪ Sociálne médiá: „prostredie“ pre naše deti? 

 

➢ II. Panel: Povolanie a poslanie v existenciálnych peripetiách 

▪ Medzi migrantmi 

▪ V prípade závislosti 

▪ Pri násilí v rodine 

 

• IV. Prednáškový blok: Manželský katechumenát 

 

➢ I. Panel: Formácia sprievodcov a vychovávateľov: laici, kňazi a seminaristi 

▪ Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti sexuality a citového života 

▪ Formácia duchovných pastierov a seminaristov 

▪ Trvalé (permanentné) sprevádzanie manželov 

 

➢ II. Panel: Rodinné spoločenstvo, štýl cirkevného spoločenstva 

▪ Rodinné spoločenstvo a cirkevné spoločenstvo 

▪ Vzájomnosť medzi mužom a ženou v Cirkvi v rozličných životných stavoch 

▪ Otcovstvo, materstvo a bratstvo v Cirkvi 

 

• V. Prednáškový blok: Rodina, cesta svätosti 

 

➢ I. Panel: Cesty svätých 

▪ Rozlišovanie v každodennom rodinnom živote 

▪ Duchovné sprevádzanie nových zväzkov 

▪ Keď je manželský partner neveriaci 

 

➢ II Panel: Manželia a rodiny: svätosť v každodennom živote 


