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  SV. VINCENT A ĽUDOVÉ MISIE 

 

 

               Hlavnou úlohou Misijnej spoločnosti od samého začiatku boli a navždy zostali misie 

pre chudobných obyvateľov vidieka. Nebola jediná, čo sa venovala misionárskemu kázaniu. 

Nezávisle od toho, že Vincent veľmi originálne a priekopnícky urobil z misií nástroj 

kresťanskej duchovnej obnovy ľudu, jeho dielo sa zaraďuje do všeobecného hnutia reforiem 

a obnovy. Misie prišli do módy. Vincentovo  dielo a štýl bolo inšpiráciou pre mnohých 

kňazov. Vincent si to uvedomoval, no nereagoval tak, ako niektorí spolubratia, že sú 

konkurenciou. Hovoril: 

“Lepšie bude, keď vznikne sto projektov misií, aj keby to malo poškodiť náš Inštitút, než 

prekážať čo len jednému z nich... so zámienkou udržať náš... Kiež by boli všetci prorokmi, aby 

počet evanjelizujúcich pracovníkov rástol... Keď aj bude veľa pracovníkov v Božej Cirkvi, 

nikdy nám nebude chýbať práca, ak jej budeme verní.“ 

          Vincent mal dobré vzťahy a pomáhal všetkým ako vedel a mohol, bránil iba práva 

Spoločnosti a výlučnosť názvu, lebo rovnaký názov býval príčinou nedorozumení. Nie je 

možné stanoviť presný počet misií, kde kázali misionári Spoločnosti za života jej zakladateľa, 

pretože sú len čiastkové informácie. Len samotní spolubratia zo sv. Lazára vykonali v období 

rokov 1632-1660 700 misií, a z kolégia Bons Enfants  140 misií. Väčšina z nich sa konali 

v parížskej diecéze a na okolí. Zvlášť v prvých rokoch sa na mnohých osobne zúčastnil aj 

Vincent, neskôr mu to nedovoľoval nával práce a zdravotné ťažkosti, čo mu bolo veľmi ľúto. 

Ale predsa sa mu niekedy podarilo ísť, čo sa nepáčilo vojvodkyni d Aiguillon, ktorá bola vždy 

ustarostená o jeho zdravie, písala: „Nemôžem tomu uveriť, že P. Portail a ostatní kňazi 

láskaví pátri zo sv. Lazára pripustia, že pán Vincent ide vo svojom veku /72/ pracovať na 

vidiek v takej horúčave a je tak dlho na slnku. Myslím, že jeho život je príliš cenný a príliš 

užitočný pre Cirkev, než aby ste mu dovolili vystavovať sa takému nebezpečenstvu.“ Vincent 

cítil vo svedomí, aby urobil pre obyvateľov vidieka, všetko čo je možné. V roku 1636 sa 

začala vojna, bolo to ťažké obdobie pre ľudí, museli utekať, muži museli ísť bojovať. Vincent  

všetko sleduje, museli sprístupniť priestory svojich domov  pre vojakov a žiadali ho aby dal k 

dispozícii dvadsať kňazov, aby konali misie pre vojakov. V tom čase bolo v celej Spoločnosti 

29 kňazov. Misionárom vo vojsku spísal rozvrh dňa, pravidlá a postoje v tejto posvätenej 

úlohe. Táto misia trvala šesť týždňov a priniesla bohaté ovocie, množstvo vyslúžených 

sviatostí vojakom, ale aj vidiečanom, kade prechádzali. Niektorí kňazi zostali pri vojsku ako 

kapláni.  

          Tretina Francúzska bola preoraná Vincentovými misionármi. Ich cieľom  bola 

náboženská obnova farností, program misií: ranné kázne, malý katechizmus odpoludnia, 

podvečer veľký katechizmus pre dospelých so zvláštnym dôrazom na generálnu spoveď 
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a objasnenie základných právd viery, zvlášť tajomstva Trojice, Vtelenia. Čo malo umožniť 

chudobným spoznať Boha, ohlasovať učenie Ježiša Krista, že Božie Kráľovstvo je blízko a je 

pre chudobných a viesť ich k sviatostnému životu. Misionári neodišli z farností pokiaľ všetci 

ľudia neboli poučení a nevykonali si generálnu spoveď. V 17. storočí boli mnohí analfabetmi 

a nerozumeli učeným  úvahám teológov, lebo vládla typická baroková bombastická rétorika, 

záľuba vo vyumelkovaných súvetiach....Vincent karhal prázdne rétorické predvádzanie. Jeho 

snahy a názory sa spájali s tendenciou boja proti baroku. Vincent vystúpil s jednoduchou 

a bezprostrednou rečou zrozumiteľnou pre ľud. Jednoduchosť kázní bola základnou 

povinnosťou misionárov, hovorí: 

„Už som vám kedysi povedal, že Pán požehná jednoduchú a obyčajnú reč, lebo on sám učil 

a kázal práve takýmto spôsobom. Okrem toho je to najprirodzenejší spôsob reči a je aj ľahší 

ako iné, vyumelkované. Ľudu sa viac páči a má z nej viac úžitku než z iných. Veríte mi 

otcovia, že aj divadelní herci si toto uvedomili a zmenili svoj spôsob reči a už nerecitujú verše 

zvýšeným tónom reči , ako to robili predtým? Teraz používajú stredný tón, akoby viedli 

s poslucháčmi obyčajný rozhovor.“ 

          Celé Vincentovo dielo apoštola chudobných by bolo spochybnené, keby sa jeho kňazi 

riadili vtedy platnými kazateľskými vzormi. Tento nový, originálny kazateľský štýl nazval 

„malá metóda“, alebo jednoduchosť kázne, kde vyjadruje láskavosť, pokoru a je racionálne a 

účinne usporiadaná: najprv uviesť dôvody a motívy, aby človek znenávidel hriech a obľúbil si 

cnosť. Potom v čom spočíva tá čnosť a ako ju nájdem a uplatním v praxi, aké sú jej plody 

a ako sa prejavuje v konaní. A ukázať aj  prostriedky, ktoré umožňujú praktizovať tuto cnosť. 

Existuje množstvo správ z misií pre pána Vincenta, ktoré to dosvedčujú, aké hojné ovocie 

prinášala „malá metóda“, diali sa priam zázraky vo farnostiach, ľudia menili svoje životy...  

 

 


