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PUTOVANIE RELIKVIÍ 26. 9. - 15.12. 2019 

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

 

 

DEVIATNIK K SV. VINCENTOVI DE PAUL 
(preklad z franc. originálu) 

 

 

 Novéna pozostáva z modlitieb za určitú osobitnú vec počas deviatich dní. Novéna 

k úcte svätého Vincenta de Paul predstavuje spôsob meditácie, ktorej účelom je lepšie 

spoznať život tohto svätca a pozýva nás k obráteniu a napredovaniu na ceste svätosti.  

 

 Každú modlitbu je možné ukončiť modlitbou Otčenáš, Zdravas, na počesť Vtelenia 

a modlitbou Sláva Otcu. 

 

MODLITBA NOVÉNY  

 Pane, Ty si prejavil veľkú trpezlivosť sv. Vincentovi de Paul tým, že si ho previedol 

zo života sústredeného na seba samého k životu zameranému na Teba. Obdaruj ma touto 

milosťou a učiň, aby............................. /povedz svoju prosbu/. 

Ďakujem ti, Pane, za všetko a prosím, aby som napodobňoval svätého Vincenta de Paul  

v tom, že budem tráviť viac času v Tvojej prítomnosti, praktizovaním sviatostného života 

a službou tým, ktorí žijú okolo mňa, a to najmä chudobným. Amen.  

 

 

PRVÝ DEŇ - Obrátenie 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul  

Svätý Vincent de Paul sa stal kňazom preto, aby získal lepšie spoločenské postavenie. Ukázal 

nám, že svätými sa nerodíme. Všetci sme hriešnici na ceste svätosti. 

 

 Otázka do života:  

Ktoré sú tie črty môjho života, ktoré potrebujú byť očistené, a ktoré potrebujú dotyk Božieho 

svetla? Do akej záležitosti potrebujem, aby Boh vstúpil v mojom každodennom živote, aby 

som sa obrátil? Nachádzam sa ja sám na ceste návratu k Bohu ako obrátený človek?  

 

 

DRUHÝ DEŇ - Čnosti 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul  

Svätý Vincent povzbudzoval ľudí, aby pestovali čnosti a obzvlášť čnosť jednoduchosti, 

pokory a dobročinnej lásky. 
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 Otázka do života:  

Našiel som si čas na to, aby som sa dozvedel, čo sú čnosti a aby som ich v sebe pestoval? 

Som schopný vyčleniť si čas na to, aby som sa snažil porozumieť týmto čnostiam a tomu, 

prečo sú tak dôležité pre tohto veľkého svätca?  

 

 

TRETÍ DEŇ - Obrana viery 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul 

Počas jeho života sa zrodil blud zvaný jansenizmus. Svätý Vincent neustále bránil pravú 

vieru, a to i za cenu straty svojich priateľov a svojej dobrej povesti. 

 

 Otázka do života:  

Naša viera je pre nás každodennou výzvou. Keď pozorujem život svätého Vincenta de Paul, 

ako žijem a bránim pravdu ja? Mám strach rozbúriť pokojnú hladinu, stratiť priateľov alebo 

prísť o peniaze? 

 

 

ŠTVRTÝ DEŇ - Zakladateľ 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul  

Svätý Vincent si vzal na starosť prácu s početnými skupinami. Žil svoje povolanie zvlášť tým, 

že zakladal náboženské komunity a laické združenia. 

 

 Otázka do života:  

Každý z nás je povolaný byť zodpovedným vo svojej rodine, vo štvrti, kde žijeme, alebo tam, 

kde sa nachádzame. Ako som použil dary, ktorými ma Boh obdaroval, aby som iných viedol 

k Bohu a aby som to činil s ostatnými tak, aby som vytváral prostredie pre lepšie vzájomné 

spolužitie?  

 

 

PIATY DEŇ - Eucharistia a sviatosť zmierenia 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul 

Svätý Vincent bol presvedčený o tom, že jednou z najdôležitejších služieb, ktorá mu bola 

zverená, bolo povzbudzovať ľudí, aby pokiaľ možno pravidelne pristupovali k sviatostiam 

a obzvlášť k Sviatosti Oltárnej a k sviatosti zmierenia. 

 

 Otázka do života:  

Kedy som naposledy pristúpil k sviatosti zmierenia, aby som prijal Božie milosrdenstvo? 

Predstavuje pre mňa Eucharistia zdroj, z ktorého môžem čerpať silu pre napredovanie 

v svojom živote? Ako je moja viera živená týmito sviatosťami?   
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ŠIESTY DEŇ - Chudobný človek 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul 

Svätý Vincent je veľmi známy svojou pozornosťou voči chudobným. Sám vyrastal 

v jednoduchom prostredí.   

 

 Otázka do života:  

Všetci sme nejakým spôsobom chudobní; možno nie materiálne, ale duchovne. Všetci 

potrebujeme Boha. Ako ja pomáham chudobným, ktorých stretávam okolo seba, na mieste, 

kde pracujem, na ulici, alebo ak zaklopú na moje dvere? Akým spôsobom žijem 

jednoduchosť? 

 

 

SIEDMY DEŇ - Kňazi 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul  

Svätý Vincent dospel k tomu, že práca s chudobnými je rovnako dôležitá ako pomoc 

bohoslovcom a kňazom rásť vo svätosti, aby sa tak stali dobrými pastiermi božieho ľudu.   

 

 Otázka do života:  

Napomáham formácii seminaristov a kňazov svojimi modlitbami a finančnou podporou? Čo 

môžem urobiť pre podporenie kňaza vo svojej farnosti? 

 

 

OSMY DEŇ - Evanjelizácia 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul 

Skúsenosti svätého Vincenta a zvlášť jeho dôvera v Ducha Svätého mu vyjavili, že má 

ohlasovať radostnú zvesť spásy všetkým, a obzvlášť chudobným. 

 

Otázka do života:  

Sme evanjelizátormi skrze svoj krst. Ako sa delím o evanjelium svojimi slovami a skutkami 

v každodennom živote? Objavil som, našiel som nové cesty, ktorými môžem evanjelizovať? 

Vyčleňujem si čas na to, aby som sa nechal formovať a tak prehĺbil svoju vieru?  

 

 

DEVIATY DEŇ - Najsvätejšia Trojica 

 Uvažovanie nad životom svätého Vincenta de Paul 

Svätý Vincent pozval všetkých, aby vzdali úctu Bohu – Najsvätejšej Trojici. 

Robil to prostredníctvom modlitby a skutkov za všetkých ľudí, ktorých počas dňa stretol. 

 

 Otázka do života:  

Ako si ctím Boha a vzdávam mu úctu vo svojom každodennom živote? Uvedomujem si 

prítomnosti Božej lásky v mojom okolí? Nachádzam si každý deň čas pre modlitbu? 


