
V Cirkvi rozlišujeme tieto FORMY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA: 

(zoradené podľa času vzniku) 

 

1. Bohu zasvätené panny 

zasväcujú svoje panenstvo Kristovi v službe Cirkvi. Do rúk biskupa skladajú sľub 

trvalého panenstva, mysticky sa zasnubujú s Kristom. Prostredníctvom biskupa sa 

osobitným putom spájajú s miestnou cirkvou, ktorej obetavo slúžia. Zostávajú vo 

svete. Žijú samy, vo svojich rodinách alebo spolu s inými pannami. Sľub poslušnosti 

a chudoby neskladajú. Stav zasvätenej panny zaväzuje k modlitbe, pokániu, službe 

blížnym a apoštolskej práci podľa stavu a charizmy, akú dostali. 

 

2. Bohu zasvätené vdovy a vdovci 

Po Druhom vatikánskom koncile sa znovu uviedlo do života zasvätenie vdov známe 

od apoštolských čias (porov. 1Tim 5,5; 1Kor 7,8), ako aj zasvätenie vdovcov. Tieto 

osoby skladajú sľub trvalej čistoty, prežívanej ako znamenie Božieho kráľovstva. 

Zasväcujú sa vo vlastnom životnom stave, aby sa tak venovali modlitbe a službe 

Cirkvi. 

 

3. Pustovnícky život 

Pustovníci zasväcujú život Bohu prísnym odlúčením od sveta (vnútorným i 

vonkajším), tichom samoty, modlitbou, pokáním. Tým svedčia o pominuteľnosti 

prítomného času a dokazujú, že človek nežije len z chleba, ale z Božieho slova 

(porov. Mt 4,4). Skladajú do rúk diecézneho biskupa profesiu troch evanj. rád. 

 

4. Mníšstvo 

Členovia mníšskych inštitútov sa úplne venujú kontemplácii. Zotrvávajú v samote a 

mlčaní a počúvaním Božieho slova, slávením posvätnej liturgie, uskutočňovaním 

osobnej askézy, modlitbou, umŕtvovaním a spoločenstvom bratskej lásky celý svoj 

život a pôsobenie zameriavajú na kontempláciu o Bohu. 



5. Rehoľný život 

Rehoľné inštitúty môžu byť činné alebo kontemplatívno-činné. Ich členovia sa 

zasväcujú Bohu verejnou profesiou evanj. rád na základe určitej im vlastnej charizmy 

a v rámci trvalej formy spoločného života. Žijú bratský život v spoločenstve. Venujú 

sa apoštolskej a misijnej činnosti, ako aj mnohorakým dielam kresťanskej lásky. 

 

6. Sekulárne inštitúty 

Členovia SI prežívajú svoje zasvätenie sa Bohu vo svete zachovávaním evanj. rád. 

Žijú v obyčajných podmienkach sveta buď sami, alebo každý vo svojej rodine, alebo 

v skupine bratského života. Zasvätenie uskutočňujú v apoštolskej činnosti. Oživujú 

rôzne formy svetskej skutočnosti evanj. duchom, usilujú sa pomáhať pri 

usporadúvaní časných vecí podľa Boha. Svojim oblečením sa neodlišujú od ľudí 

svojho okolia.  

 

7. Spoločnosti apoštolského života 

Členovia SAŽ bez rehoľných sľubov sledujú vlastný apoštolský alebo misijný cieľ 

spoločnosti. Žijúc bratský život v spoločenstve podľa vlastného spôsobu života, 

zachovávaním stanov sa snažia o dokonalosť lásky. Niektorí členovia sa zaväzujú 

zachovávať evanj. rady. Do SAŽ môžu patriť okrem zasvätených osôb aj rodiny, či 

slobodní laici. Svojim oblečením sa neodlišujú od ľudí svojho okolia. 

 

8. Nové formy zasväteného života 

Objavili sa po Druhom vatikánskom koncile. Sú to inštitúty podobné tým, čo už 

jestvujú, ale vznikli pod vplyvom nových duchovných a apoštolských podnetov. 

Máme do činenia s originálnou skúsenosťou, ktorá hľadá svoju totožnosť v Cirkvi a 

čaká na oficiálne uznanie zo strany Apoštolského stolca. Ich vitalitu musí potvrdiť 

cirkevná autorita. 
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