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PAPEŽ FRANTIŠEK 

 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE  
K 50. VÝROČÍ VEŘEJNÉHO VYHLÁŠENÍ  

OBŘADU ZASVĚCENÍ PANEN 

  

Milé sestry! 

1. Před padesáti lety vyhlásila Posvátná kongregace pro liturgii svatého Pavla VI. 
nový Obřad zasvěcení panen. Trvající pandemie přiměla Kongregaci pro instituty 
zasvěceného života a společnosti apoštolského života posunout mezinárodní 
setkání, které svolala při příležitosti oslavy tohoto důležitého jubilea. Přesto se 
chci připojit k Vaší vděčnosti ve smyslu slov Jana Pavla II., která pronesl při 
příležitosti 25. výročí veřejného vyhlášení obřadu, za tento „Pánův dvojí dar své 
církvi“: za obnovený ritus a „za církvi nově navrácený“ Ordo fidelium (promluva 
k účastnicím mezinárodního kongresu Ordo Virginum, 2. června 1995). 

Vaše životní forma čerpá z prvotního zdroje, jímž je ritus, získává svou právní 
podobu v can. 604 Kodexu kanonického práva a od roku 2018 v 
instrukci Ecclesiae Sponsae imago. Vaše povolání zřetelně poukazuje na 
nevyčerpatelné a rozmanité bohatství Ducha Zmrtvýchvstalého, který činí všechno 
nové (srov. Zj 21,5). Zároveň je i znamením naděje: Otcova věrnost vkládá i 
v současné době některým ženám do srdce touhu zasvětit se Pánu panenským 
životem a žít své panenství ve svém obvyklém společenském a kulturním 
prostředí v začlenění do místní církve tímto prastarým a současně novým a 
moderním životním stylem. 

Doprovázeny svými biskupy jste prohlubovaly specifiku své podoby života 
zasvěceného Bohu a přitom jste dospěly ke zkušenosti, že zasvěcení panen z Vás 
činí v církvi zvláštní Ordo fidelium. Pokračujte v této cestě a spolu se svými 
biskupy usilujte o poctivé cesty hledání povolání stejně jako o počáteční i 
permanentní formaci. Dar vašeho povolání se skutečně ozývá v symfonii církve, a 
tato symfonie se rozeznívá, pokud ve vás církev poznává ženy, které umí žít dar 
sesterství. 

2. Padesát let po uvedení nového obřadu v platnost mi dovolte říci: Nezhášejte 
proroctví vašeho povolání! Jste povolány – nikoli z vlastní zásluhy, ale díky 
Božímu milosrdenství – k tomu, abyste svým bytím daly zazářit tváři Kristovy 
nevěsty církve, která je panenská, protože navzdory tomu, že je tvořena hříšníky, 
neustále si uchovává víru, počíná nové pokolení lidstva a dává mu růst. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/de.html
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Spolu s Duchem, celou církví a každým, kdo naslouchá Božímu slovu, jste tedy 
vybízeny, abyste se odevzdaly Kristu a volaly: „Přijď!“(Zj 22,17), a abyste trvale 
žily z moci, kterou poskytuje jeho odpověď: „Ano, přijdu brzy!“ (Zj 22,20). 
Příchod Ženicha je na horizontu vaší cesty v církvi, je to váš cíl a každodenní 
opakovaně přijímané zaslíbení. „Tímto způsobem můžete být prostřednictvím 
svého úctyhodného životního způsobu hvězdami, které umožňují orientaci běhu 
světa“ (Benedikt XVI., Promluva k účastnicím Kongresu Ordo Virginum, 15. 
května 2008). 

Vybízím vás k prohloubené četbě a meditaci Ritu, ve kterém zaznívá význam 
vašeho povolání: Jste povolány žít a dosvědčovat, že si nás Bůh ve svém Synu 
zamiloval jako první, že se jeho láska vztahuje na všechny a že má moc 
proměňovat hříšníky ve světce. Kristus skutečně „miloval církev a vydal sám sebe 

za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem“(Ef 5,25-26). Váš život bude 
vyzařovat eschatologické napětí, které oživuje celé Stvoření a je pohonem dějin 
tryskajícím z výzvy vzkříšeného Pána: „Vstaň, přítelkyně moje, má krásko, poběž!“ 
(srov. Pís 2,10; Origenes: Kázání na Velepíseň II, 12). 

3. Modelové kázání Ritu pro zasvěcení panen vás nabádá: „Milujte všechny, 
především pak chudé“ (č. 29). Zasvěcení panen vás vyhrazuje Bohu, aniž byste se 
vzdalovaly prostředí, ve kterém žijete a kam jste povolány vydávat svědectví 
života v evangelijním duchu (srov. Ecclesiae Sponsae imago, 37-38). Ať tedy vaše 
panenské zasvěcení v mimořádné blízkosti k dnešním lidem pomáhá církvi milovat 
chudé, poznávat jejich hmotnou i duchovní bídu a poskytovat pomoc těm 
nejkřehčím, nejzranitelnějším, nejbezmocnějším, tělesně a psychicky strádajícím, 
malým a starým, kterým hrozí, že budou vyřazeni ze společnosti jako odpad.     

Buďte milosrdnými ženami, odbornicemi na lidskost. Ženami, které věří 
„v revoluční sílu něhy a citu“ (Apoštolský list Evangelii gaudium, 288). Z pandemie 
čerpáme ponaučení: „Je na čase odstranit nerovnost, uzdravit nespravedlnost, 
která ohrožuje zdraví celého lidstva!“ (Kázání při mši sv. 19. dubna 2020). Dejte 
se zmobilizovat tím, co se právě odehrává ve světě: nezavírejte oči a neutíkejte 
pryč; procházejte s jemnocitem bolestí a utrpením; vytrvejte a zvěstujte 
evangelium o plnosti života pro všechny. 

Modlitba Obřadu zasvěcení panen mnohokrát vzývá Ducha svatého  a prosí o jeho 
dary pro vás i o to, abyste dokázaly žít v casta libertas. (Obřad zasvěcení 
panen, 38). Vaším životním způsobem ať je život ve vztazích na znamení 
snoubenecké lásky, která váže Krista a církev – pannu, matku, sestru a přítelkyni 
lidstva. S dobrotou (srov. Flp 4,5) spojujte skutečné přátelské vztahy, které 
dokážou vymanit místo, kde žijete, z osamělosti a anonymity. Buďte s to žít 
parrhesii, avšak vyhýbejte se pokušení planých řečí a pomluv. Přezíravosti čelte 
moudrostí, podnikavostí a životním principem blíženské lásky, budete tím bránit 
zneužívání moci.  

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080515_ordo-virginum.html
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4. O Letnicích posílám své zvláštní požehnání osobně každé z vás stejně jako těm, 
které se na své zasvěcení připravují, i všem, které je v budoucnosti přijmou. 
„Duch svatý byl udělen církvi jako nevyčerpatelný princip radosti z toho, že je 
nevěstou vyvýšeného Krista“ (sv. Pavel VI., Apoštolský list Gaudete in 
Domino, 41). Ve své dimenzi snoubenky buďte církvi znamením radosti po vzoru 
Marie z Nazareta, té, která zpívala Magnificat, Matky živého Evangelia.  

Řím, u sv. Jana na Lateránu, 31. května 2020, o Slavnosti seslání Ducha svatého. 

František 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/de/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html
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