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Předsedům Biskupských národních konferencí  

 

 

Drazí předsedové, drazí pastýři,  

jak dobře víte, 8. února (februára) budeme slavit první Mezinárodní den modlitby a úvah proti  

obchodování s lidmi. Datum bylo stanoveno na svátek svaté Giuseppiny Bakhity, sudánské 

otrokyně, která se po osvobození stala řeholnicí – kanusiánkou, aby se zdůraznilo poslání 

zasvěcených „osvobodit utištěné.“     

Tento Den se významně začleňuje do Roku zasvěceného života; zařazuje se do jednoho z plánů, 

které vedou zasvěcené ke konfrontaci s nejnaléhavějšími problémy naší doby, zejména do programu 

nazvaného Církev vycházející (Chiesa in uscita), který předvídá významnou cestu evangelizace 

působící v síle spolupráce mezi apoštolskými Instituty, Společnostmi apoštolského života, 

mnišského života, sekulárních institutů, společnostmi zasvěcených panen a nových institutů.  

Smutný jev obchodování, jak obšírně píše také papež František ve svém Poselství ke 48. Světovému 

dni míru „Už ne více otroci, ale bratři“ ("Non più schiavi, ma fratelli") nezahrnuje pouze na ženy, 

určené k prostituci, ale také obchodování s dětmi, obchod s osobami odsouzenými k nuceným 

pracím nebo žebrání, obchodování s orgány: to jsou jevy, které často zapříčiňují otroctví, 

označované jako otroctví XXI. století. Tento jev se nevyskytuje pouze v některých oblastech světa;  

je to jev celosvětový, zahrnující země, odkud pocházejí oběti obchodování, dále země, přes které 

vede transport a země, kam jsou děti, ženy a muži posíláni.   

Rozšířenost a komplexnost tohoto jevu volá po prorockém svědectví zasvěcených v boji za 

důstojnost a práva těchto osob; může být vyjádřeno skrze různé aktivity, které mohou být 

uskutečňovány zasvěcenými, ať už muži či ženami. Tyto aktivity v prvé řadě ať slouží k dobru těm, 

kteří se úplně odevzdali Pánu a sami si zvolili dát se do služeb trpícím bratřím a sestrám. Podle 

vlastního charismatu a způsobu života se mohou zapojit do buněk pro službu na ulici, v centrech 

naslouchání, v komunitách přijetí, do profesionální přípravy, do právní asistence, spolupráce na 

ambasádách, do aktivit na zvýšení povědomí (o obchodování), do výchovy, modliteb a do všech 

jiných forem aktivit, které jim fantazie a láska vnukne.    

Skrze Konference žádáme všechny vás, řeholníci/e, členy společenství apoštolského života, členy 

sekulárních institutů a nových institutů, patřících k ordo virginum, a k životu mnišskému, abyste 

společně organizovali tento postup (itinerario). Jsme přesvědčeni, že každá země, každý z nás může 

přispět k rozšíření iniciativ nebo k vytvoření nějaké nové, zaměřené na vytvoření povědomí a 

působení, které zapojí celou lidskou rodinu, vlády, společnost, církev, školu, média, Instituty 

zasvěceného života a jiné církevně výchovné instituty do společného úsilí prosadit změnu mentality 

a kulturní úrovně tak, aby byla co nejvíce chráněna důstojnost lidské osoby.   

Je pěkná představa, že se do této sítě přímo zapojí biskupské konference, že budou uvědoměny také 

farnosti, církevní společnosti a že prorocká služba zasvěcených bude spoluodpovědná za 

univerzální poslání a bude sdílena s místním Božím lidem dotyčné země.  

Prosím, přijměte tato slova jako pozvání. Z celého srdce uděluji své požehnání těm, kteří se zapojí 

do této iniciativy.  

Ve Vatikánu, 12. ledna 2015 

+   José Rodríguez Carballo, O.F.M.  

  Arcibiskup sekretář   


