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Rímska cirkev sa s radosťou pripravuje na prijatie delegátov a účastníkov 10. svetového stretnutia 

rodín. Diecézne spoločenstvo s radosťou prijalo pozvanie nášho biskupa, pápeža Františka, a považuje 

toto vymenovanie nielen za mimoriadnu udalosť, ale aj za "vzácnu príležitosť venovať sa s nadšením 

službe rodine: manželom, rodinám a pastierom spoločne". 

Počas dlhej prípravnej fázy, ktorá sa začala pred troma rokmi, prešiel spôsob realizácie a vývoja 

podujatia v dôsledku pandémie viacerými zmenami a podstatnými úpravami. 

Ďakujeme pápežovi Františkovi za túto privilegovanú príležitosť, ktorú ponúka mestu Rím a celému 

svetu. Je to nepochybne "príležitosť Prozreteľnosti vytvoriť celosvetové podujatie, ktoré by dokázalo 

zapojiť všetky rodiny, ktoré sa chcú cítiť súčasťou cirkevného spoločenstva". 

Výber mesta, ktoré uchováva spomienky na apoštolov Petra a Pavla, za hlavné miesto stretnutia 

zdôrazňuje pôvodné poslanie Rímskej cirkvi, ktorá "predsedá spoločenstvu cirkví". Cirkevné 

spoločenstvo v Ríme totiž privíta delegátov rodinnej pastorácie svetových biskupských konferencií, aby 

sa zúčastnili na stretnutí v spoločenstve s iniciatívami, ktoré na miestnej úrovni podporujú ostatné 

cirkvi. 

Okrem roka venovaného Amoris laetitia sa príprava 10. svetového stretnutia rodín prelína s prvou 

etapou synodálneho procesu v našej diecéznej cirkvi (október 2021 - apríl 2022). Naše cirkevné 

spoločenstvo, zapojené do "dynamizmu vzájomného počúvania", bude uprednostňovať počúvanie 

rodín s úmyslom "kráčať spolu" s pastiermi s vedomím, že len vzájomným počúvaním, ako to zopakoval 

Svätý Otec, budeme počúvať Ducha, ktorý hovorí k Cirkvi. 

V tejto súvislosti Rímska diecéza vynakladá maximálne úsilie, aby sa na stretnutí mohli zúčastniť aj 

všetky rodiny na svete, najmä tie, ktoré sa nemôžu dostať do Ríma, a prežiť túto mimoriadnu skúsenosť 

viery. 

V súvislosti s prípravou a konaním Svetového stretnutia rodín bude cirkevné spoločenstvo v Ríme 

pokračovať v podpore niektorých iniciatív diecéznej Charity, ktorá už v tejto oblasti pôsobí, v prospech 

rodín v ťažkostiach. To bude zahŕňať vyjadrenie pocitu solidarity a pomoci niektorým rodinám, ktoré 

sa čiastočne kvôli pandemickej situácii nachádzajú v chudobe. 

Spomedzi projektov solidarity, ktoré chceme pri príležitosti tejto veľkej svetovej udalosti osobitným 

spôsobom podporiť, by som chcel poukázať na Emporio della Solidarietà sv. Hiacinty, ktoré sa nachádza 

v Cittadella della Carità na Via Casilina Vecchia, skutočný supermarket, kde môžu rodiny v núdzi 

nakupovať zadarmo. V štvrti Alessandrino sa nachádza aj Casa dell'Immacolata, ktorá prijíma matky a 

deti bez domova, poskytuje im pomoc a stravu, a Casa Wanda v parku Villa Glori, kde žijú starší ľudia 

trpiaci Alzheimerovou chorobou a kde sa poskytuje podpora aj ich rodinám. 

Som si istý, že toto stretnutie, ktorému bude predsedať náš biskup, pápež František, bude udalosťou 

milosti a spoločenstva pre rodiny v našej diecéznej cirkvi a v ostatných cirkvách na celom svete. 
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