
 

 

Posolstvo svätého Otca Františka 
k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov 

 
   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 prijať 
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 Pánovou 
vernosťou. Písmo nám pomôže pochopiť aj to, čo Pán od nás žiada v našom 
terajšom živote. On totiž posiela robotníkov do svojej vinice 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 naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (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 maličkých. 
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 ohlasovať evanjelium a 
odovzdávať tradíciu vnukom – ide do dôchodku. Treba sa vydať na cestu a 
predovšetkým vyjsť zo seba samých, aby sme podnikli niečo nové. 
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 MODLITBA NA PRVÝ 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. 
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