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

 

 SPOMÍNAJÚC SI NA SV. VINCENTA DE PAUL   

 - VEĽKÉHO PROROKA DOBROČINNEJ LÁSKY 

 

 

 Slávnosti sú pripomienkou na významné udalosti pre skupiny a spoločenstvá. 

V určitom čase zjednocujú minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Sú svedkom našej vďačnosti 

voči minulosti, silným záväzkom pre prítomnosť a semienkom nádeje do budúcnosti. 

 

 Keď slávime prítomnosť relikvií Vincenta de Paul a nasledujúci rok 360. výročie od 

jeho smrti, ako vrchole života, ktorý zanechal trasu v histórii vďaka tomu, čo urobil počas 

svojho života. Bol ikonou dobročinnej (kresťanskej) lásky. Bol veľkým prorokom 

dobročinnej (kresťanskej) lásky. 

 

 Oživiť oheň 

 

 V dejinách ich života, listov a konferencií, sv. Vincent sa objavuje ako normálny 

človek so slabosťami, ale aj charizmou a schopnosťou dosiahnuť výšku svätosti. 

Výnimočným spôsobom poukazujú  na to, ako sila milosti môže premeniť krehké nádoby na 

účinné nástroje Božieho plánu. 

 

 Vincent bol dobrodružným mužom, pôvodom vidiečan, ktorý neustále hľadal širšie 

obzory. Veľmi skoro sa začal sýtiť ambíciami sociálneho postupu cez kňazský stav, aby 

mohol pomôcť svojej rodine, ktorú mal tak rád. Mal úžasnú schopnosť na vytváranie vzťahov 

s veľkým počtom osôb – chudobných a bohatých, duchovných a politikov, šľachty 

a obyčajného ľudu, mužov a žien, rehoľníkov a laikov. Neskôr vložil tento dar do služby 

mnohých diel, aby tak realizoval svoj sen: slúžiť chudobným. Ľudia našich čias, ktorí 

ustavične hľadáte „viac“ v živote, môžete sa učiť zo života Vincenta. 

 

 Po 360 rokoch Vincent pokračuje, aby klopal a inšpiroval generácie. Oheň jeho lásky 

ešte horí a zapaľuje sa u mnohých. Jeho prítomnosť skrze relikvie oživuje v nás tento oheň. 

Mení minulosť v živú prítomnosť, ktorá nás premieňa. 

 

 Odvážili sa snívať 

 

 Počas svojho života Vincent nasledoval sen, ktorému veril s neúprosnou vášňou... sen, 

ktorý bol ako oheň, ktorý ho stravoval. Sníval, aby sa mohli úplne oddať nasledovaniu Ježiša 

Krista, evanjelizujúc a slúžiac chudobným ich čias. Tento sen bol ako polárna hviezda, ktorá 

viedla každé rozhodnutie, ktoré si predsavzal a každý krok, ktorý urobil. 

 



 Avšak, Vincent sa nenarodil s týmto snom. A v skutočnosti mal viacej snov, keď bol 

mladý... sny, aké máme my všetci. Ale postupne, ako si uvedomoval svoje prvé sny, musel 

ustavične čeliť nepríjemnostiam, neúspechom, vybočeniam, nečakaným zmenám, ako keby na 

ceste realizácie bola prítomná neviditeľná ruka. 

 

 Postupne Vincent odkryl zmysel týchto udalostí, ktoré ho zdanlivo vzďaľovali od 

uskutočnenia jeho snov. V skutočnosti to boli záhadné cesty Božie, aby mu zjavili jeho 

životné povolanie. Vincent bol otvorený voči tomuto zjaveniu a nechal sa viesť Duchom 

Svätým. Vincent, bol istý čas zmietaný hlbokými pochybnosťami vo viere... pochybnosťami, 

ktoré boli pre nich skutočnou „tmavou nocou“. Ale osvetľujúca skutočnosť u Vincenta, pevné 

rozhodnutie slúžiť chudobným, zmenili kurz jeho života. Od tejto chvíle až do konca Boh bol 

pre nich všetko. Dal stranou svoje prvé sny, aby nasledoval Božie volanie... volanie, ktoré sa 

ukazovalo prostredníctvom udalostí a ľudí. Keď už raz Vincent položil ruku na pluh, viac sa 

neobzeral dozadu. 

 

 V období nekonečných vojen, ktoré vznikli z náboženských a politických dôvodov 

a chudoby, ktorá sa vymyká akejkoľvek predstave, Vincent sa odvážil snívať... sen podľa 

všetkého nemožný. Ale s Božou prozreteľnosťou ako sprievodcom a oporou, s výnimočnými 

darmi, ktorými ho príroda tak veľkodušne obdarila a zhodou okolností, sen Vincenta pomaly 

nadobúdal formu: Bratstvá kresťanskej lásky, Misijná spoločnosť, Spolky kresťanskej lásky 

a Dcéry kresťanskej lásky. 

 

 Kým Vincent nasledoval svoj sen s pevným presvedčením bez toho, aby si to 

uvedomoval, otvoril nové cesty; cesty, ktoré význačným spôsobom prispeli k obnove Cirkvi 

a spoločnosti 17. storočia vo Francúzsku... a inde. 

 

 Uchovať si sen živým dnes 

 

 Spomínajúc na sv. Vincenta de Paul, spolu so sv. Lujzou de Marillac ďakujeme Bohu 

za charizmu, ktorú im dal... charizmu, ktorú ako zakladatelia odovzdali vincentskej rodine ako 

dar Cirkvi a svetu. 

 Vynaliezavá vernosť je ďalším obrazom našej vďačnosti za dar Vincenta. Táto 

vernosť nás navracia k počiatkom vincentskej histórie... pozýva nás čítať prítomnosť vo svetle 

ich sna... znovu si prečítať ich sen vo svetle prítomnej chvíle. 

 Keby Vincent bol medzi nami dnes, čo by nám povedal? Ako by odpovedal na nové 

situácie, ktorým musíme dnes čeliť? Aká by bola jeho voľba? 

 

  Z viacerých pohľadov je náš svet radikálne rozdielny od sveta Vincenta. Aké majú 

byť naše priority vo svete, ktorý dal zrod novým formám chudoby, novým tváram 

chudobných? Ku komu máme ísť najprv? Vincent a Lujza by boli neustále pozorní na udalosti 

ako sú „miesta“ pre stretnutie Ducha. Vo svete posadnutom „prítomnou chvíľou“ a „super 

rýchlosťou“, ako môžeme byť pozorní a ako rozlišovať? 

 Ako sa dnes uvedomenie si hlbokého vplyvu vzťahov, sociálnych štruktúr a životného 

prostredia ľudskej osoby dotýka našej „služby celej osobe“? 

 



 

 Zoči-voči takmer úplnej dôvere technológii a vede, účinnosti a kompetencii, ktoré je to 

„naj“, čo naša vincentská služba môže ponúknuť našim súčasníkom? 

 Náš svet je svet, ktorý chce byť viac inkluzívny, ktorý chce ísť nad hranice rasy, 

etnika, tried, rodov a náboženstiev. Čo to konkrétne prináša pre naše diela pre chudobných... 

pre našu spoluprácu? 

 

 Náš svet sa stáva čoraz viac sekularizovaným, zameraným na seba,... zatiaľ čo sa 

zároveň zaoberá sociálnou spravodlivosťou. Akú výzvu toto kladie našej vincentskej službe, 

pre ktorú je prvoradá vízia viery a dobročinnej (kresťanskej) lásky ? 

 V súčasnosti, počas svetovej krízy... krízy morálnej, kultúrnej, ekonomickej 

a duchovnej. Ako si znovu prečítame sen Vincenta a Lujzy vo svetle tejto reality? 

 

 Izraelský ľud dokázal prečítať svoju zmluvu s Jahve na základe krízy, ktorú prežívali 

počas exilu. Keď to urobili, znovu objavili zmysel svojej identity Božieho ľudu. Vincent  

znovu prečítal evanjelium vychádzajúc zo svojej skúsenosti chudobného a zo zmätku, ktorý 

hrozil rozdelením spoločnosti a Cirkvi v jeho dobe. V tomto zmysle objavil svoje životné 

povolanie a dal zrod snu, ktorý hlboko poznačil jeho dobu. 

 

 Hlbšie sa zamýšľať nad životnými udalosťami a spismi Vincenta... počúvať otázky, 

ktoré kladie naša doba... nechať sa nimi vyprovokovať... hľadať spoločne odpovede... 

 

 Napredovať... spoločne 

 

 Sme dedičmi veľkého daru... synovia a dcéry veľkého proroka dobročinnej 

(kresťanskej) lásky. Toto spoločné dedičstvo nás robí hrdými. Naše zväzky sa upevňujú. 

S nespočetným množstvom členov na všetkých kontinentoch, my ako vincentská rodina, 

máme veľký potenciál, aby sme poznačili našu dobu, ako to urobili Vincent v tej dobe. 

 

 Rozpráva sa historka jedného mladíka, syna istej hviezdy v baseballe (bejzbale). Jeho 

prvé obdobie hry bolo klamlivé (neisté). Približne uprostred druhého obdobia mal skutočne 

strach, že zo skupiny vypadne. Keď začal hrať, prvý hod prehral. Pri druhom pokuse tiež 

neuspel. Tréner žiadal prerušenie a rozhodca si s mladíkom pohovoril. Keď hra znova 

pokračovala, ďalší hod prešiel mimo štadióna. To bola rozhodujúca chvíľa. Od tejto chvíle, 

každá časť hry bola pre neho úspechom. Tréneri, ktorí videli ako prekonal neúspech prvej 

časti, sa ho pýtali, čo tak zmenilo jeho hru. Porozprával im, ako mu rozhodca vravel o 

situáciách, kedy bol – za čias jeho otca - na mieste toho, ktorý vrhá (dáva hod), ako pozoroval 

hru jeho otca a nakoniec mu povedal: „Vidím v tebe jeho gény. Máš ramená tvojho otca.“ 

 

 My máme gény sv. Vincenta. Máme jeho srdce a jeho ducha. Vernosť jeho dedičstvu 

nás pobáda napredovať spoločne... aby sme boli prorokmi kresťanskej (dobročinnej) lásky 

v súčasnom svete. Celková dnešná realita, napr. s mocou gigantických nadnárodných 

združení, zlučovaní a konglomerátov (zmiešanín, zmesí) vyžaduje kolektívne svedectvá. 

Provokujú nás byť nielen prorokmi ako jedinci, ale ako „rodina prorokov“. 

 



 V dobe, kedy nespravodlivosť nadobudla globálnu dimenziu, sen Vincenta nás pobáda 

rozvíjať siete dobročinnej (kresťanskej) lásky vo vincentskej rodine. Siete dobročinnej 

(kresťanskej) lásky pozorné na udalosti a chudobných, vynaliezavé a odvážne vo svojich 

odpovediach, ukazujúc nevysychajúcu novotu vincentskej charizmy. Oni vytvárajú vlny 

nádeje do budúcnosti. 

 

 Pre nás, vincentskú rodinu, slávnosť 360. výročia od smrti Vincenta je určite časom 

milosti, časom vlastným na to, aby sme „viac prehĺbili naše korene v dobročinnej láske 

a širšie roztiahli naše vetvy v misii“..., aby sme boli viac prorockými a dali zrod nádeji. 

Pokúsme sa k tomu dospieť. 

 

 „Je isté, že keď dobročinná láska prebýva v nejakej duši, ovláda všetky jej schopnosti; 

nenechá ju odpočívať; je to oheň, ktorý je ustavične činný; keď sa raz osoba zapáli, je 

očarená.“ (SVP, Opakovanie myšlienok z rozjímania, 4. august 1655) 

 

 „Pokračujte, prosím vás, slúžiac našim drahým učiteľom, s veľkou láskou, úctou 

a srdečnosťou, hľadiac vždy na Boha v nich.“ (Duchovné spisy, List 361, jún 1653) 

 

 

 

 

Návod na osobnú úvahu 

 

1. Ako história Vincenta konkrétne ovplyvnila tvoj život? 

2. Ktorá výzva, ktorú predkladá náš svet našej vincentskej službe, sa ti zdá byť 

najzaujímavejšia? Prečo? Ktoré kroky môžeme urobiť ako vincentská rodina, aby sme 

čelili tejto výzve? 

3. Aké sú tvoje nádeje vzhľadom: 

a/ k tebe samému (samej), ako členovi (členke) vincentskej rodiny 

b/ k tvojej vetve vincentskej rodiny 

c/ k vincentskej rodine vo svete, aby sen Vincenta zostal živý? 

 

 

Napísala: sestra Julma Neo, dkl, provincia Filipíny 

Preklad: medzinárodné prekladateľské centrum, materský dom DKL 

 

 


