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PUTOVANIE RELIKVIÍ 26. 9. - 15.12. 2019 

  „Milosrdná láska získava svet!“ sv. Vincent de Paul 
 
 

 

 

 AKADÉMIA 

 POSOLSTVO SV. VINCENTA DE PAUL 

  

 „ROZNIETIŤ LÁSKU V SRDCIACH“  

 

1. obrázok 

(Hudobno - slovné pásmo spojené s obrazmi prezentácie zo života sv. Vincenta de Paul; 

môže sa použiť v kostole pred príchodom relikvií do farnosti alebo počas ich prítomnosti.) 

 

Pieseň na úvod... 

 

NAŠA DOBROČINNOSŤ - LIEK PRE SVET BEZ LÁSKY 

 

 Teraz, keď máme v našej farnosti relikvie sv. Vincenta de Paul sa spoločne 

schádzame, aby sme ďakovali za život a príklad tohto výnimočného svätca. Vo Francúzsku, 

v jeho rodnej krajine, ho nazývajú “Otec národa“ pre skutky, ktorými dokazoval milosrdnú 

lásku Boha k ľuďom a prispel tak k duchovnej i sociálnej obnove tejto krajiny. Tento oheň 

lásky postupne zapálil celý svet. Dnes sa tešíme, že je už oslávený v nebi a my môžeme 

pokračovať v jeho poslaní, veď dobro, ktoré konal nepatrí Dcéram kresťanskej lásky 

a kňazom Misijnej spoločnosti, ale jeho odkaz „roznietiť kresťanskú lásku v srdciach všetkých 

ľudí“ je určený pre každého, kto túži tento svet urobiť o kúsok krajší.  

2.obrázok 

 

Hudba 

 

SRDCE SVÄTÉHO VINCENTA 

 

 Srdce pána Vincenta -  živé, plné tajomného posolstva Božej lásky. Toto srdce, ktoré 

veľmi milovalo chudobných nemohlo zomrieť. V ňom je totiž odkaz aj dnešnému svetu. 

Vincentovo srdce je neporušené už 360 rokov. 3.obrázok V kaplnke zjavenia Panny Márie 

Zázračnej medaily v Paríži sa jeho srdce uchováva v relikviári, kde možno vidieť tento 

zázrak. Mimoriadnym zázrakom s hlbokým tajomstvom je pre nás zjavenie jeho srdca v troch 

farbách sv. Kataríne Labouré v roku 1830. 4.obrázok O tomto zjavení, sestra Katarína hovorí: 

„Videla som ho tri dni za sebou, zakaždým inakšie. Biele ako mäso, znamenalo pokoj, 

spokojnosť, nevinnosť a jednotu. Potom som ho videla ohnivočervené. Vyjadrovalo túžbu 

roznietiť kresťanskú lásku v srdciach. Nakoniec som ho videla tmavočervené. To naplnilo 

moje srdce veľkým žiaľom. Mala som taký žiaľ, že som ho sotva vedela premôcť. Nepochopila 

som prečo, ani ako bol tento žiaľ spojený so zmenou vlády.“ 
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5.obrázok 

 Zamerajme svoju pozornosť na srdce ohnivočervenej farby, ktorá označuje vnútorný 

zápal. Oheň, ktorý horel v srdci sv. Vincenta má roznietiť kresťanskú lásku v srdciach. Pýtate 

sa ako? Skúsme nájsť odpoveď pohľadom na jeho život a veľké dielo lásky. 

 

6.obrázok 

 Sv. Vincent sa narodil 24. apríla 1581 v Pouy neďaleko Daxu v južnom Francúzsku. 

Rodina de Paul bola jednoduchá, chudobná, ale nie biedna. Rodičia Ján a Bertranda statočne 

a v Božej bázni vychovávali štyroch chlapcov a dve dievčatá. Charakterizovala ich 

pracovitosť, húževnatosť a čestnosť tak, ako mnohých dedinčanov. Otec Ján dokázal obetovať 

aj to posledné, len aby jeho nadaný syn mohol študovať. Vincent po úspešnom ukončení 

štúdií v Daxe a neskôr Toulouse prijal v roku 1598 diakonské svätenie a neskôr o dva roky 

kňazské. Nemyslime si, že jeho zmýšľanie bolo hneď zmýšľaním svätca. 7.obrázok Mal 

vlastné osobné plány a nestaral sa, či sú v súlade s Božími plánmi. V nasledujúcej etape 

svojho života sa ich úporne snažil realizovať napriek neúspechom, ktoré ho ustavične 

prenasledovali. 8.obrázok Veľmi, veľmi pomaly a postupne začal objavovať iný plán, ktorý 

sám neplánoval, ale mu ho pripravil Boh. A pri stretnutí Boha stretol aj samého seba. Inými 

slovami na šiel povolanie.  

 

Hudba 

 

MODLITBA   

9.obrázok 

Srdce na dlani chcel by som Ti dať, by si ho očistil a umyl vo svojej Krvi. 

Nemôžem ho však vyňať, je uprostred tela - a ja sa bojím, že sám to nikdy nedokážem, 

aby som srdce na dlani mohol Ti dať - veď to príliš bolí.  

Mať tak nové srdce, čisté, bez hriechu, ako má dieťa, keď prvýkrát vidí svet.  

To nepozná závisť, zlosť a pýchu. A vie, vie odpúšťať. 

Áno, odpúšťať našim vinníkom, ako i Ty nám odpúšťaš. 

Počuješ srdce, odpúšťať?! Nie dočasne, navždy!  

Odpúšťať bez pomyslenia na to, kedy sa pomstíš našim vinníkom.  

Preto je operácia nutná. 

Diagnóza - hriech. 

Ten najväčší Lekár pracuje bezbolestne.  

A vždy sa človeka pýta: Chceš? 

ON nikoho nenúti.  

Preto by som Ti chcel dať srdce na dlani, by si ho preskúmal - poprezeral,  

vyčistil kúty, kde špina najviac drží. Možno by Ti pritom vytryskli slzy,  

jak málo miesta, jak málo miesta som Ti v ňom nechal.  

Potom by si sa vrátil a ja by som si ho prezrel jak sa skvie novotou.  

Nielen na povrchu, ale aj vo vnútri. 

Nikde žiadna temná skrýša.  

Ja by som si ho prezeral a s novou istotou by som šiel k Tebe bližšie.  

Šiel by som do sveta hovoriť ľuďom o novom Lekárovi.  

Iba preto by som žil rád, by som Ti  mohol dať svoje srdce na dlani. 
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10.obrázok 

 Boh vypočul Vincentovu prosbu. Zažíva zmenu zmýšľania, konverziu. Vymieňa mu 

srdce, aby dokázal vykonať dielo - veľké dielo milosrdnej lásky. Necháva sa zapaľovať 

láskou Kristovho Srdca a je ochotný niesť túto lásku do ulíc Paríža všetkým, ktorí ju 

potrebujú. 

 

Hudba + krátke zastavenie/zamyslenie sa... 

 

11.obrázok 

 Podmienky, v ktorých žil ľud v 17. storočí boli kruté a neúnosné. Nielen Francúzsko, 

ktoré plienila občianska vojna, ale celý svet sa zmietal pod ranami 30- ročnej vojny. Vieme si 

predstaviť tú strašnú biedu z tohto vyplývajúcu. V tejto ťažkej dobe, Vincent vedený Božou 

prozreteľnosťou začína konať veľkolepé dielo lásky, milosrdenstva, solidarity.  

 

12.obrázok 

 Vstupujeme do podstaty lásky Vincenta k chudobným. Možno ho v únave počuť 

vzdychnúť si pod ťarchou lásky: „Chudobní nevedia, kam sa treba obrátiť, čo treba robiť, 

trpia. Ich bieda a počet sa čoraz viac zväčšujú. To je moja veľká ťarcha a bolesť.“  

 

13.obrázok 

 Je známy tým, že vidí realitu života ľudí, ktorých pozoruje aj na ulici. Jeho pohľadu 

neujdú ani mestskí tuláci, ľudia žijúci na okraji spoločnosti. Spolucíti s invalidmi, starcami, 

sirotami, väzňami, ktorým sa zvlášť venuje. Tu sa rodí myšlienka organizovať pomoc 

blížnym a vzniká prvé charitatívne spoločenstvo: Spolok kresťanskej lásky. Obetavé panie 

z farnosti, kňazi, laici ako dobrovoľníci sa dávajú do služieb.  

 

14.obrázok 

 „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 

Vincent dáva fenoménu chudoby vyšší punc. Vidí, že nestačí len utíšiť hlad a smäd, zaodiať, 

dať prístrešie, navštíviť chorých, väznených, opustených, ale kladie aj význam na to, ako 

týchto ľudí pri skutkoch kresťanského milosrdenstva osloviť, zapáliť v nich oheň lásky. Preto 

zakladá spoločenstvo Misijných kňazov y neskôr Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky. 

Pochopil, že nestačí, keď človeku dáme chlieb, práva, prácu. Treba mu dať Boha! Pretože 

najväčšou chudobou je neprítomnosť Boha!  

 

Hudba, pieseň 

 

15.obrázok 

 Jedno z najrozšírenejších zobrazení sv. Vincenta ho ukazuje s malým dieťaťom 

v náručí, čím, poukazuje na jeho láskavú starostlivosť o nájdené deti, ktorým prostredníctvom 

dám, dcér kresťanskej lásky a misionárov, rozdával nehu svojho srdca. V tom čase bolo 

množstvo odhodených detí. V spoločnosti plnej pretvárok, ktorá sa desila zdania hriechu, 

dráma slobodných matiek nemala iné ukončenie, než odloženie detí na ulici. Stávalo sa tiež, 

že k odloženiu novorodenca nútila bieda a nemožnosť vychovať ho. Počas roku sa na uliciach 

Paríža, najmä pri dverách kostolov, akoby s odvolaním na materinský cit Cirkvi nachádzali 
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stovky odložených detí. „Toľko, koľko je dní v roku“, konštatoval Vincent. Preto zakladá 

Ústav pre nájdené deti. 

 Každé počaté dieťa je Bohom stvorený život. Akým právom naša spoločnosť dospela 

k tomu, že berie šancu na život nenarodeným deťom? Pane, daj rodičom lásku a odvahu, aby 

svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu daroval! 

 

16.obrázok 

 Vincent všetkých svojich duchovných synov a dcéry vyučuje, napomína, povzbudzuje 

vytrvať v službe najbiednejším, v ktorých spoznal Ježiša Krista, podľa slov Písma: „Čokoľvek 

ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili.“ Neoddeľuje lásku 

k Bohu od lásky k blížnemu. Toto je duchovná skúsenosť na ktorú stavia Vincent de Paul celý 

životný štýl svojich nasledovníkov. Slúži sa Ježišovi, keď sa pomáha chudobným.  

 

17. obrázok  

 Mladej sestričke, ktorá išla prvý raz do služby chudobným povedal: „Jana, čoskoro 

prídeš na to, že láska sa ťažko roznáša. Ťažšie ako plný kôš.... len si zachovaj láskavosť 

a úsmev. To nie je všetko, keď sa dáva polievka a chlieb. To môžu robiť aj boháči. Ty si malá 

slúžka chudobných, dcéra kresťanskej lásky, vždy usmievavá, vždy dobrej nálady... Oni sú 

tvoji páni a vieš, že sú to páni strašne citliví, nedotkliví, nároční. No, hoci by boli akokoľvek 

špatní a špinaví, nespravodliví a drsní, tým viac im máš prejaviť svoju lásku. Pre tvoju lásku - 

a iba pre tvoju lásku - ti chudobní odpustia aj chlieb, ktorý im dávaš.“ 

 

Hudba + krátke zastavenie/zamyslenie sa.... 

 

18. obrázok  

 Vincent vo svojich aktivitách a vynaliezavosti prekonal všetkých podnikateľov  

a vynálezcov. Ján Anouilh sa nepomýlil, keď pripravovali dialógy pre film Pán Vincent a na 

konci jedného nostalgického rozhovoru medzi týmto velikánom milosrdnej lásky  

a francúzskou kráľovnou pri kozube, kde oheň zhasínal tak ako ich život, uviedol takúto 

geniálnu pasáž: 

- „Spal som! Spal som hrozným spánkom, pani...! Pani, nič som neurobil!“ 

- „Čo teda treba, pane, v živote urobiť, aby sme niečo urobili?“ 

- „Viac, pani! Sme hrozne nevšímaví!“ 

Tu sme v srdci slova "magis" - viac Ignáca z Loyoly, ktorého Vincent poznal: "To, čo musíme 

hľadať, je plniť viac vôľu Božiu, teda milovať viac" . Vincent v jednej modlitbe prosí takto: 

"Ó, Spasiteľu, nedovoľ, aby sme zneužili tvoje povolanie". 

 

19.obrázok 

 Zomrel v pondelok 27. septembra 1660. Jeho posledným slovom bolo JEŽIŠ. Vykonal 

všetko, čo mal v živote vykonať. Nezostalo mu už nič, čo by mal urobiť. Všetky jeho diela 

budú môcť spoľahlivo obstáť v skúškach budúcnosti. 
 

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za odhalenie tajomstva srdca sv. Vincenta de Paul,  

ktoré bolo zapálené Tvojou láskou, a spaľovalo sa v službe blížnemu. 
 

pieseň na záver, modlitba.... 


