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PRÍHOVOR PROVINCIÁLNEHO PREDSTAVENÉHO  
MISIJNEJ SPOLOČNOSTI SV. VINCENTA DE PAUL 

 

Drahí bratia a sestry v Kristu! 

 

 Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku a Českej republike úzko súvisí 

so vstupom Misijnej spoločnosti a celej Vincentskej rodiny do piateho storočia svojej 

existencie. Je preto našou snahou priblížiť všetkým ľudom dobrej vôle život tohto svätca, 

giganta milosrdnej lásky a služby tým najbiednejším, ktorý sa po celý svoj život verne snažil 

plniť príkaz lásky Ježiša Krista v duchu evanjelia. „Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho 

pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od 

stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol 

som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste 

ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme 

ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako 

pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého 

alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste 

urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 31 - 46) 

 V snahe pomôcť druhým, plniac príklad milosrdnej lásky Ježiša Krista, objavil sv. 

Vincent zmysel svojho života. Zažil osobnú konverziu života odovzdávajúc sa Božej vôli v 

dôslednej službe chudobným. Vo svojej prvej farnosti prejavil svoj talent v organizovaní 

služieb ľudom na okraji spoločnosti. Odtiaľ videl iné ľudské biedy a pomohol zlepšiť strašné 

životné podmienky väzňov na lodi; spoznal priepastný stav kňazstva a pritiahol ďalších 

oddaných kňazov, aby reformovali duchovenstvo, aby priniesli chudobným Božie Slovo a 

sviatosti. Dnes sú títo kňazi a bratia známi ako členovia Misijnej spoločnosti, vincentíni alebo lazaristi. 

 V roku 1620 sa Vincent stretol s Lujzou de Marillac, ženou, ktorá sa stala jeho 

spolupracovníčkou a stala sa svätou. Spolu založili Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, ktorých 

dnes pôsobí viac ako 13.000 po celom svete. 

 Začiatkom 16. storočia Vincent založil prvú charitatívnu organizáciu zloženú z 

bohatých a veľkorysých laikov, ktorí sa starali o chudobných. Táto skupina bola 

predchodkyňou Dám charity, najstaršej organizácie laických žien v Cirkvi. V súčasnosti je to 

organizácia 250. 000 žien, ktoré sa dobrovoľne zúčastňujú pomoci chudobným  takmer vo 

všetkých krajinách sveta. 

 Viac ako tri desaťročia Vincent neúnavne pracoval na zvyšovaní informovanosti o 

potrebách chudobných. Uskutočňoval týždenné inštruktážne konferencie pre duchovných, 
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organizoval spolky kresťanskej lásky, zakladal semináre pre budúcich kňazov a misie a vytvoril 

štruktúru na pomoc obetiam vojny. Pomáhal pri zriaďovaní detských domovov, nemocníc, 

pohotovostných služieb pre utečencov, pri ošetrovaní zranených vojakov a v starostlivosti o 

morové obete a staršie osoby. 

 Jadrom jeho úspechov bolo jeho hlboké presvedčenie o základnej dôstojnosti každej 

ľudskej osoby, stvorenej na obraz a podobu Boha a istota, že všetci ľudia majú úžitok zo 

vzájomnosti služby. Vincentov život a učenie potvrdzujú, že nikto nie je taký bohatý, že nemôže 

prijať, a nikto nie je taký chudobný, že nemôže dať. Vincentovo životné povolanie mu slúžilo 

na to, aby chudobným priniesol Dobrú zvesť, zmiernil ich duchovnú a materiálnu biedu  a bol 

hlasom pre ľudí bez hlasu.  

 Nielenže zmenil tvár Francúzska, ale inšpiroval aj milióny ľudí, aby pokračovali v 

jeho misii, v misii Ježiša Krista po celom svete. Dnes sú to takmer dva milióny ľudí, ktorí sa 

nadchli jeho príkladom. Sú to skupiny, ktoré priamo založil, ako napríklad Misijná spoločnosť, 

Dcéry kresťanskej lásky, Spolky kresťanskej lásky, ale aj viac ako pol milióna členov Spolku 

sv. Vincenta de Paul, rôznych skupín, sestier charity, kňazov, bratov a sestier, členov laických 

hnutí, ktorí  sú motivovaní tou istou túžbou pomôcť chudobným a marginalizovaným. 

 Život sv. Vincenta bol dokonalým príkladom toho, ako hlboký súcit a milosrdná láska 

môže zmeniť naše životy a komunity. Spoznávanie sv. Vincenta a modlitba na jeho príhovor 

nám umožňuje objavovať to, čo ho inšpirovalo a poháňalo dopredu slúžiť tým najbiednejším a 

čo sa dotýka aj našich vlastných sŕdc, a dnes nás vyzýva na činy lásky a spravodlivosti, aby 

sme transformovali náš svet. A to je to, čo znamená byť dnes „Vincentínom“. 

 Nech nám putovanie relikvií sv. Vincenta na Slovensku a v Čechách pomôže spoznať 

jeho duchovný odkaz a dôležitosť nezištnej služby blížnemu a nech nám všetkým, ľudom 

dobrej vôle pomôže uvedomiť si, že sa oplatí byť dobrým a láskavým človekom, konať dobro 

a takto meniť seba i tento svet k lepšiemu.  

 Nech nám svätý Vincent vyprosuje u nášho Nebeského Otca, tiež  na mocný príhovor 

našej Nebeskej Matky Panny Márie, patrónky Slovenska, plnosť darov Ducha 

Svätého, odhodlanie verne plniť Božiu vôľu a takto dosiahnuť pokoj srdca, skutočnú radosť 

života a raz večnú odmenu v Nebeskej vlasti. V modlitbách s vami spojený v Kristu váš brat  

        

      P. Jaroslav Jaššo, CM 

              provinciál 
 

Bratislava, 15. augusta 2019 , slávnosť Nanebovzatia Panny Márie  
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OSLAVY 400. VÝROČIA ZRODU CHARIZMY  
SV. VINCENTA DE PAUL 

 

Pri príležitosti osláv 400. výročia zrodu charizmy sv. Vincenta de Paul, sa na námestí 

sv. Petra vo Vatikáne konalo dňa 14. 10. 2017 stretnutie s členmi vincentínskej rodiny z celého 

sveta. Ducha zakladateľa sprítomňovala relikvia jeho srdca, ktoré sa uchováva v Paríži.   

Adorovať, prijímať a kráčať. To sú tri kľúčové slová príhovoru pápeža Františka, 

adresované viac než jedenástim tisíckam členov rôznych vetiev a združení, kňazom a sestrám. 

Medzi pútnikmi bolo aj 120 členov vincentínskej rodiny zo Slovenska. 

 

 
 

Pápež František v modlitbe pred relikviou sv. Vincenta de Paul 

 

Pápež František sa účastníkom prihovoril slovami: 

 

Drahí bratia a sestry,  

 

ďakujem za vaše vrúcne prijatie a ďakujem generálnemu predstavenému za uvedenie 

tohto nášho stretnutia.  
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Zdravím vás a spoločne s vami ďakujem Pánovi za štyristo rokov vašej charizmy. Sv. 

Vincent vyvolal obrovskú vlnu lásky, ktorá trvá storočia. Vlnu lásky, ktorá vyšla z jeho srdca. 

Práve preto tu dnes máme relikviu, ktorou je srdce sv. Vincenta. Chcel by som vás dnes 

povzbudiť, aby ste pokračovali na tejto ceste, ponúknuc vám tri jednoduché slovesá, o ktorých 

si myslím, že sú veľmi dôležité pre vincentínskeho ducha, ale tiež pre kresťanský život vo 

všeobecnosti: adorovať, prijímať a kráčať.  

 

Adorovať. Výzvy sv. Vincenta pestovať vnútorný život a venovať sa modlitbe, ktorá 

očisťuje a otvára srdce, sú nespočetné. Pre neho je modlitba základom. Je to každodenný 

kompas, je akoby príručkou života, je – ako to napísal – «veľkou knihou ohlasovateľa»: len ak 

sa modlíme, čerpáme od Boha lásku, ktorú máme vlievať svetu; jedine modliac sa je možné 

dotýkať sa sŕdc ľudí pri ohlasovaní evanjelia (porov. List A. Durandovi, 1658). 

  Pre sv. Vincenta však modlitba nie je len povinnosťou a už vôbec nie akousi množinou 

formúl. Modlitba znamená zastaviť sa pred Bohom, aby sme boli s ním, aby sme sa venovali 

jednoducho jemu. Toto je tá najčistejšia modlitba, tá, ktorá vytvára priestor Pánovi a jeho 

chvále a ničomu inému: adorácia. Keď sme objavili adoráciu, stáva sa nám nevyhnutnosťou, 

lebo je čistou intimitou s Pánom, ktorá dáva pokoj a radosť a zbavuje trápení života. Preto keď 

bol niekto zvlášť pod stresom, sv. Vincent mu radil aj to, aby zotrval v modlitbe «bez napätosti, 

vrhajúc sa k Bohu jednoduchými pohľadmi, bez snahy dosiahnuť jeho prítomnosť citovým 

úsilím, ale odovzdaním sa mu» (List G. Pesnelleovi, 1659).  

To je adorácia: postaviť sa pred Pána, s úctou, pokojne a v tichu, dajúc prvenstvo jemu, 

odovzdajúc sa mu v dôvere. A potom ho poprosiť o jeho Ducha, aby prišiel k nám a zložiť svoje 

starosti na neho. Tak sa súčasťou adorácie stávajú aj ľudia v núdzi, naliehavé problémy, ťažké 

a zložité situácie; takže sv. Vincent žiadal «adorovať v Bohu» dokonca aj tie záležitosti, ktoré 

len ťažko chápeme a akceptujeme (porov. List F. Getovi, 1659).  

Ten, kto adoruje, kto navštevuje živý zdroj lásky, nemôže sa ním takpovediac 

„nenakaziť“. A začína sa správať k druhým tak, ako sa Pán správa k nemu: stáva sa 

milosrdnejším, chápavejším, ochotnejším, prekonáva vlastnú strnulosť a otvára sa druhým.   

 

Takto sa dostávame k druhému slovesu: byť pohostinnými. Keď počujeme toto slovo, 

prichádza nám okamžite na myseľ niečo, čo treba vykonať. V skutočnosti však pohostinnosť 

predstavuje oveľa hlbšiu schopnosť: nevyžaduje len urobiť niekomu miesto, ale byť ľuďmi, 

ktorí prijímajú, sú ochotní, naučení obetovať sa pre druhých. Tak ako Boh voči nám, tak aj my 

voči druhým.  
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Pohostinne prijať znamená uviesť na správnu mieru vlastné „ja“, napriamiť spôsob 

myslenia, pochopiť, že život nie je mojim súkromným vlastníctvom a že čas mi nepatrí. Je to 

pomalé odpútavanie sa od všetkého, čo je moje: od môjho času, môjho odpočinku, mojich práv, 

mojich plánov, môjho programu. Ten, kto pohostinne prijíma, zrieka sa svojho „ja“ a necháva 

vstúpiť do života „ty“ a „my“.  

Pohostinný kresťan je opravdivým mužom a ženou Cirkvi, lebo Cirkev je Matkou, 

a matka pohostinne prijíma život a sprevádza ho. A tak, ako sa syn podobá matke, majúc jej 

črty, tak kresťan nesie tieto črty Cirkvi. Takže naozaj verným synom Cirkvi je ten, kto 

pohostinne prijíma, kto bez lamentovania vytvára svornosť a spoločenstvo a s veľkodušnosťou 

zasieva pokoj, aj keď mu to nie je opätované.  

Nech nám sv. Vincent pomôže doceniť toto cirkevné «DNA» prijatia, ochoty a 

spoločenstva, aby sa z nášho života vytratila «akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik 

a rúhanie aj každá iná zloba» (Ef 4,31).  

 

Posledným slovesom je kráčať. Láska je dynamická, vychádza zo seba. Ten, kto 

miluje, nesedí v kresle hľadiac dokola v čakaní na príchod lepšieho sveta, ale s nadšením 

a jednoduchosťou vstáva a ide. Sv. Vincent to povedal dobre: «Naším povolaním je teda ísť, 

a nie iba do jednej farnosti alebo len do jednej diecézy, ale ísť do celého sveta. A čo tam? 

Zapaľovať srdcia ľudí, robiť to, čo robil Boží syn; on, ktorý prišiel priniesť do sveta oheň, aby 

ho zapálil svojou láskou» (Konferencia z 30. mája 1659).  

Toto povolanie je trvalo platné pre všetkých. Každému kladie otázky: „Kráčam v ústrety 

druhým, ako to chce Pán? Prinášam tam, kam idem tento oheň lásky, alebo ostávam uzavretý, 

aby som sa ohrieval pri vlastnom kozube?“  

 

Drahí bratia a sestry, ďakujem vám, že ste v pohybe na cestách sveta, tak ako by to sv. 

Vincent od vás žiadal aj dnes. Želám vám, aby ste sa nezastavili, ale naďalej denne čerpali 

z adorovania Božiu lásku a šírili ju vo svete cez dobrú nákazlivosť lásky, ochoty a svornosti. 

Žehnám všetkých vás i tých chudobných, ktorých stretávate.  

A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť. 

 

       pápež František 

 

 

Vatikán, 14. október 2017 



10 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

PÚŤ RELIKVIÍ SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL 

 

V priebehu jubilejného roku Vincentská rodina zorganizovala mnoho iniciatív. Jednou 

z nich je aj púť relikvií sv. Vincenta de Paul po Európe a aj na ostatné kontinenty. Generálny 

superior, P. Tomaž Mavrič, CM o tom píše:  

 

„Na začiatku 5. storočia vincentskej charizmy by som rád ako prvé kroky na tejto ceste 

navrhol tieto iniciatívy: 

▪ Obnoviť a prehĺbiť náš vzťah so svätými a blahoslavenými a Božími služobníkmi 

Vincentskej rodiny na celom svete.  

▪ Oživiť uctievanie a utiekanie sa k ich príhovoru, a to na miestach kde sa narodili, kde 

žili, pracovali, zomreli, alebo tam, kde sa uctievajú ich relikvie. Prehlbujme svoj vzťah 

s nimi prostredníctvom rôznych iniciatív.  

▪ Organizovať aktivity,  pri ktorých by ich mohli spoznať tí, ktorí ich nepoznajú.  

▪ Neustále prosiť Pána o milosť, aby Cirkev mohla kanonizovať všetkých blahoslavených 

a Božích služobníkov, či ďalších potenciálnych kandidátov na svätorečenie a prispieť 

k tomu, aby mohlo dôjsť k ich oficiálnemu uznaniu zo strany Cirkvi.  

 

Ide o to, aby sme svoj život čo možno najviac priblížili k tým, ktorí nás predišli a teraz 

už za nás orodujú v nebi. Ak ich budeme prosiť, aby sa za nás prihovárali u Boha, urobia to. Sú 

pre nás vzorom ako žiť vincentskú charizmu - prihovárajú sa všetkým našim súčasníkom v tejto 

etape dejín ako vzory svätosti. Sú tiež zdrojom nových povolaní pre zasvätený život alebo 

aktívne angažovanie sa laikov v rámci rôznych vetiev Vincentskej rodiny v poslaní Ježiša 

Krista a v poslaní Cirkvi.“  
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PUTOVNÝ RELIKVIÁR S OSTATKAMI SV. VINCENTA DE PAUL 

 

Myšlienku realizovali vincentíni z provincie Mexiko, pri príležitosti 400. výročia zrodu 

vincentínskej charizmy. Oslovili Generálnu kúriu v Ríme s prosbou o relikviu sv. Vincenta 

a zakrátko bola relikvia v zemi Aztékov.  

 

Sochár Marco Antonio Miranda Razo vymodeloval bustu z včelieho vosku na základe 

vzorov, a na základe originálneho corpusu relikviára, ktorý sa nachádza v provinciálnom dome 

Misijnej spoločnosti sv. Vincenta v Paríži. Telo bolo vyrobené z polyuretánovej peny a je 

pokryté živicou, aby sa zabezpečila ľahkosť a jednoduchá manipulácia, ktoré viac vyhovujú 

súčasným potrebám putovného relikviára. Váha sochy bez sklenenej schránky je 11,4 kg.  

 

Vlastná relikvia z kosti svätca je umiestnená na hrudi. Štóla bola prevzatá zo 

starobylých ornamentov z farnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kde sa nachádza aj 

provinciálny dom vincentínov. Superka, reverenda, biret a košeľa boli darované misionármi.  

 

Vincentská rodina na Slovensku ako prvá po Mexiku prijala relikviár sv. Vincenta, 

ktorého púť sa začne 26. septembra 2019, deň pred narodeninami sv. Vincenta pre nebo, a bude 

s nami do polovice decembra. Navštívi takmer 85 miest, prejde cez všetky diecézy. 

 

Putovanie relikvií po Slovenskej a Českej republike nech je pre nás plné duchovného 

ovocia.  Sv. Vincent de Paul, oroduj za nás! 
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PRIJATIE RELIKVIÍ 

SPOJENÉ S RANNÝMI CHVÁLAMI ALEBO VEŠPERAMI 

 
1. Veriaci sa zhromaždia v kostole, alebo pred vstupom do kostola. Kňaz a posluhujúci prídu 

na miesto, kde budú čakať na príchod relikvií. Po ich príchode sa kňaz prežehná, pozdraví 
Boží ľud a prednesie úvodnú modlitbu.  

 

ÚVODNÉ OBRADY 

 

K.:  V mene Otca i Syna † i Ducha Svätého. 

Ľ.:  Amen. 

K.:  Pán s vami. 
Ľ.:  I s duchom tvojím. 
 

K.:  Modlime sa.  

Dobrý Bože, 
svätému kňazovi Vincentovi si dal srdce plné súcitu,  
aby ľuďom pomáhal v biede, * 

daj aj nám lásku,  
akú Duch Svätý zažal v jeho srdci, − 

aby sme sa z lásky k tebe  

zasvätili službe chudobným.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Ľ.:  Amen. 

 
2. Kňaz incenzuje relikvie. Nasleduje procesia, pričom relikviár ide pred kňazom. Spieva sa 

primeraná pieseň k svätému Vincentovi, hymnus z ranných chvál alebo vešpier.  
3. Po príchode procesie do kostola sa relikviár umiestni pred oltár, alebo na iné vhodné miesto. 

Potom kňaz relikvie opäť incenzuje. Následne odíde k sedesu, odkiaľ sa môže v krátkosti 
prihovoriť veriacim zhromaždeným v kostole, a ranné chvály, alebo vešpery pokračujú 
psalmódiou zo slávnosti svätého Vincenta de Paul. Nasleduje krátke čítanie, prípadne 
príhovor kňaza.  
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4. Ranné chvály, alebo vešpery pokračujú tradičným spôsobom. Po modlitbe Pána nasleduje 
záverečná modlitba. 

 

Milosrdný Bože,  
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami,  
aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; * 

prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou, − 

aby sme sa dali viesť jeho naučeniami  
a nasledovali ho v láske k tebe a k blížnym.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Ľ.:  Amen. 

 
5. Požehnanie a pieseň k sv. Vincentovi.  
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PRIJATIE RELIKVIÍ 

SPOJENÉ S LITURGIOU SLOVA ALEBO SO SV. OMŠOU 
 
1. Veriaci sa zhromaždia v kostole, alebo pred vstupom do kostola. Kňaz a  posluhujúci prídu 

na miesto, kde budú čakať na príchod relikvie. Po ich príchode sa kňaz prežehná, pozdraví 
Boží ľud a prednesie úvodnú modlitbu, po ktorej vyzve asistenciu s veriacimi k 

slávnostnému vstupu do kostola.  

 

ÚVODNÉ OBRADY 

 

K.:  V mene Otca i Syna † i Ducha Svätého. 

Ľ.:  Amen. 

K.:  Pán s vami. 
Ľ.:  I s duchom tvojím. 
 

K.:  Modlime sa.  

Dobrý Bože, 
svätému kňazovi Vincentovi si dal srdce plné súcitu,  
aby ľuďom pomáhal v biede, * 

daj aj nám lásku,  
akú Duch Svätý zažal v jeho srdci, − 

aby sme sa z lásky k tebe  

zasvätili službe chudobným.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Ľ.:  Amen. 

 
2. Kňaz incenzuje relikvie. Nasleduje procesia, pričom relikviár ide pred kňazom. Spieva sa 

primeraná pieseň k svätému Vincentovi.  
3. Po príchode procesie do kostola sa relikviár umiestni pred oltár, alebo na iné vhodné miesto. 

Potom kňaz relikvie opäť incenzuje. Následne odíde k sedesu, odkiaľ sa môže v krátkosti 
prihovoriť veriacim zhromaždeným v kostole. 

4. Po úkone kajúcnosti nasleduje Modlitba dňa zo slávnosti sv. Vincenta de Paul.  
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MODLITBA DŇA 

 

Milosrdný Bože,  
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami,  
aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; * 

prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou, − 

aby sme sa dali viesť jeho naučeniami  
a nasledovali ho v láske k tebe a k blížnym.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

Ľ.:  Amen. 

 
5. Svätá omša pokračuje ako zvyčajne. Formulár možno použiť zo slávnosti sv. Vincenta de 

Paul aj s vlastnými čítaniami. To sa nevzťahuje na nedele v Adventnom období.  
6. Ak sa neslávi svätá omša, pokračuje liturgia slova s príhovorom kňaza.  
7. Spoločné modlitby veriacich sú vlastné zo slávnosti sv. Vincenta de Paul. 

8. Po sv. prijímaní nasleduje záverečná modlitba. 

 
PO PRIJÍMANÍ 
 

Milosrdný Bože,  
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami,  
aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; * 

prosíme ťa, daj, aby sme nasledovali príklad jeho života, − 

a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete v poslaní tvojho 
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Ľ.:  Amen. 

 
9. Požehnanie a pieseň k sv. Vincentovi.  
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ODNESENIE RELIKVIÍ 

SPOJENÉ S RANNÝMI CHVÁLAMI ALEBO VEŠPERAMI 

 
1. Veriaci sú zhromaždení v kostole. Na úvod, kým kňaz príde k oltáru, sa hrá prelúdium.  

 

K.:  Bože, príď mi na pomoc. 
Ľ.:  Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 
K.:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 
Ľ.:  Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na 

veky vekov. Amen. Aleluja. 

 
2. Kým sa spieva pieseň k sv. Vincentovi alebo hymnus, kňaz incenzuje relikvie. 

3. Ranné chvály, alebo Vešpery pokračujú psalmódiou zo slávnosti svätého Vincenta de Paul.  
4. Po krátkom čítaní nasleduje príhovor kňaza, chvíľa ticha a krátke responzórium. Liturgia 

hodín potom pokračuje tradičným spôsobom.  
5. Po modlitbe Pána nasleduje záverečná modlitba.  
 

Bože, ktorý si na spásu chudobných  
a ku výchove duchovenstva vo svätej Cirkvi 
novú rodinu skrze svätého Vincenta zhromaždil,  
daj prosíme, aby sme jeho duchom nadchnutí  
milovali, čo on miloval a uskutočňovali, čo on učil.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
 
6. Po požehnaní kňaz incenzuje relikvie a zoradí sa procesia. Možno spievať vhodnú pieseň 

k sv. Vincentovi. Relikvie sa v procesii nesú bezprostredne pred kňazom.  
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ODNESENIE RELIKVIÍ 

SPOJENÉ S LITURGIOU SLOVA ALEBO SO SV. OMŠOU 
 
1. Veriaci sú zhromaždení v kostole. Na úvod, kým kňaz príde k oltáru, sa hrá prelúdium.  
 

ÚVODNÉ OBRADY 

 

K.:  V mene Otca i Syna † i Ducha Svätého. 

Ľ.:  Amen. 

K.:  Pán s vami. 
Ľ.:  I s duchom tvojím. 
 
2.  Po úkone kajúcnosti nasleduje Modlitba dňa zo slávnosti sv. Vincenta de Paul. 

 
MODLITBA DŇA 

 

Milosrdný Bože,  
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami,  
aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; * 

prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou, − 

aby sme sa dali viesť jeho naučeniami  
a nasledovali ho v láske k tebe a k blížnym.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Ľ.:  Amen. 

 
3. Svätá omša pokračuje ako zvyčajne. Formulár možno použiť zo slávnosti sv. Vincenta de 

Paul aj s vlastnými čítaniami. To sa nevzťahuje na nedele v Adventnom období.  
4. Ak sa neslávi svätá omša, pokračuje liturgia slova s príhovorom kňaza.   
5. Spoločné modlitby veriacich sú vlastné zo slávnosti sv. Vincenta de Paul.  

6. Po sv. prijímaní nasleduje záverečná modlitba.  
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PO PRIJÍMANÍ 
 

Bože, ktorý si na spásu chudobných  
a ku výchove duchovenstva vo svätej Cirkvi 
novú rodinu skrze svätého Vincenta zhromaždil,  
daj prosíme, aby sme jeho duchom nadchnutí  
milovali, čo on miloval  
a uskutočňovali, čo on učil.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
Ľ.:  Amen. 

 
7. Po požehnaní kňaz incenzuje relikvie a zoradí sa procesia. Možno spievať vhodnú pieseň 

k sv. Vincentovi. Relikvie sa v procesii nesú bezprostredne pred kňazom.  
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I. 

 

ÚVODNÝ SPEV                         (Ž 132, 15-16) 

 

Chlebom nasýtim chudobných Siona;  
svojich kňazov odejem do rúcha spásy  
a svätí budú plesať v radosti.  

 
MODLITBA DŇA 
 

Milosrdný Bože, 
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, 
aby sa staral o chudobných  
a o výchovu dobrých kňazov; * 

prosíme ťa, daj,  
aby sme nasledovali príklad jeho života, –– 

a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete 

v poslaní tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou  

žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým 

po všetky veky vekov.  
 

Alebo: 
 

Milosrdný Bože,  
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, 
aby sa staral o chudobných  
a o výchovu dobrých kňazov; * 

prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou, –– 

aby sme sa dali viesť jeho naučeniami 
a nasledovali ho v láske k tebe a k blížnym.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 



28 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

NAD OBETNÝMI DARMI 
 

Dobrotivý Bože,  
svätému Vincentovi si dal milosť životom uskutočňovať,  
čo slávil v týchto svätých tajomstvách; * 

vrúcne ťa prosíme, –– 

mocou tejto obety premeň aj nás na tebe milý dar.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
 
SPEV NA PRIJÍMANIE         (Ž 107, 8-9) 

 

Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,  
lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.  

 

PO PRIJÍMANÍ 
 

Láskavý Otče, * 

eucharistickým pokrmom posilnení vrúcne ťa prosíme, –– 

aby sme podľa príkladu svätého Vincenta  

a na jeho príhovor 

nasledovali tvojho milovaného Syna 

a ohlasovali blahozvesť chudobným.  
Skrze Krista, nášho Pána.  
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II. 
 

ÚVODNÝ SPEV                            (Ž 132, 15-16) 
 

Chlebom nasýtim chudobných Siona;  
svojich kňazov odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti.  

 
MODLITBA DŇA 
 

Dobrotivý Bože, 
ty si dal svätému Vincentovi srdce plné milosrdenstva,  
aby zmierňoval mnohé ľudské biedy; * 

daj nám, ktorí dnes slávime jeho pamiatku,  

aby naša láska bola taká,  
akou Duch Svätý zapálil jeho srdce –– 

a aby sme sa z lásky k tebe 

úplne zasvätili službe chudobným.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  
 

Alebo: 
 

Milosrdný Bože,  
ty si dal svätému Vincentovi de Paul  

milosť spoznávať a ctiť Krista v chudobných; * 

udeľ aj nám na jeho príhovor neúnavnú lásku 

v službe tým, ktorí trpia a sú v núdzi, –– 

aby sme boli prijatí medzi vyvolených  
v tvojom kráľovstve.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
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NAD OBETNÝMI DARMI 
 

Dobrotivý Otče,  

prijmi obetu svojho ľudu * 

a nám, ktorí slávime pamiatku 

nekonečnej lásky tvojho Syna, 
udeľ vytrvalosť, –– 

ktorou by sme podľa vzoru svätého Vincenta  
slúžili tebe a blížnym.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
 

Alebo: 
 

Dobrotivý Bože,  
zhliadni na dary svojho ľudu, * 

ktoré ti prináša pri uctievaní svätého Vincenta –– 

a daj nám pre účasť na tejto obete,  
aby sme svojím životom sprítomňovali silu tvojej lásky. 

Skrze Krista, nášho Pána.  
 
SPEV NA PRIJÍMANIE         (Ž 107, 8-9) 

 

Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,  
lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.  

 

PO PRIJÍMANÍ 
 

Nekonečný Bože,  
silou sviatosti, ktorú sme prijali,  
nám láskavo udeľ milosť, * 

aby sme horlivo napredovali po ceste tvojej lásky, –– 

ako nám to slovom i skutkom ukázal svätý Vincent. 
Skrze Krista, nášho Pána.  
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Alebo: 
 

Pane a Bože náš,  
dal si nám zakúsiť sladkosť,  
akú má chlieb života, * 

pomôž nám, svojím veriacim,  
aby sme podľa príkladu svätého Vincenta  
napredovali po ceste lásky –– 

a tak raz dosiahli večnú blaženosť. 
Skrze Krista, nášho Pána.  
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III. 
 
ÚVODNÝ SPEV         (Mt 25, 34. 36. 40) 

 

Pán Ježiš hovorí:  
„Poďte, požehnaní môjho Otca; bol som chorý a navštívili ste ma. 
Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému  
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 

 
MODLITBA DŇA 
 

Večný Bože, ty si svoju Cirkev poučil,  
že všetky tvoje prikázania sú zhrnuté 

v láske k tebe a k blížnemu; * 

daj, aby sme podľa príkladu svätého Vincenta 

konali skutky milosrdenstva –– 

a boli raz pripočítaní k požehnaným v tvojom kráľovstve. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  
 

NAD OBETNÝMI DARMI 
 

Milosrdný Bože,  

v oltárnej obete oslavujeme  
dielo nesmiernej lásky tvojho Syna; * 

prijmi naše obetné dary –– 

a daj, aby nás príklady tvojich svätých  
upevnili v láske k tebe a k blížnemu.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
 
SPEV NA PRIJÍMANIE            (Jn 15, 

13) 

 

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 
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PO PRIJÍMANÍ 
 

Láskavý Bože,  
posilnení sviatostným pokrmom vrúcne ťa prosíme, * 

pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Vincenta, – 

ktorý ti slúžil s neúnavnou oddanosťou  
a tvojmu ľudu sa venoval s veľkou láskou.  
Skrze Krista, nášho Pána.  
 

Alebo: 
 

Dobrotivý Otče, 
spasiteľnou sviatosťou, ktorú sme prijali, 
dávaš nám duchovnú radosť; * 

pokorne ťa prosíme, –– 

daj, aby sme nasledovali svätého Vincenta v láske, 
a tak si zaslúžili s ním účasť na večnej sláve. 
Skrze Krista, nášho Pána.  
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IV. 
 
ÚVODNÝ SPEV              (Lk 4, 18) 

 

Duch Pána je nado mnou,  
lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným  
a uzdravoval skrúšených srdcom. 
 
MODLITBA DŇA 
 

Bože, svetlo veriacich a pastier duší,  
ty si dal Cirkvi svätého Vincenta 

a jeho duchovnú rodinu, aby ohlasovali pohanom 
nevyčerpateľné bohatstvo Krista, * 

na jeho príhovor nám pomáhaj, –– 

aby sme rástli v poznávaní teba, 
kráčali v tvojej prítomnosti v duchu evanjelia, 

a tak prinášali ovocie dobrých skutkov. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  
 

Alebo: 
 

Všemohúci Bože,  
vo svojom Synovi, ktorý sa stal človekom 

povedal si nám a dal si nám všetko; * 

a pretože v pláne svojej prozreteľnosti  
chcel si použiť ľudí, aby si sa im zjavoval 
a bez nášho hlasu tvoj hlas nepočuť,  
prosíme ťa, –– 

urob nás na príhovor a podľa príkladu svätého Vincenta  
hodnými hlásateľmi a svedkami slova, 
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ktoré má moc spasiť.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
 

NAD OBETNÝMI DARMI 
 

Nech nás očistí Bože táto obeta,  
ktorú ti prinášame * 

a nech nás sprevádza zo dňa na deň –– 

aby sme ukazovali blížnym nový život v Kristovi  

tvojom Synovi,  

ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 
 
SPEV NA PRIJÍMANIE                   (Porov. Lk 10, 1. 9) 

 

Pán poslal učeníkov, aby všade ohlasovali:  
Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. 

 

PO PRIJÍMANÍ 
 

Pane a Bože náš, * 

nech nás prijatie tvojej sviatosti posvätí a obnoví –– 

a na príhovor svätého Vincenta nech nám pomáha  
každý deň oddane napredovať v tvojej službe.  
Skrze Krista, nášho Pána.  
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I. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Iz 61, 1-3. 10-11 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 146, 6c – 7. 8 – 9a. 9bc – 10 

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Nebeské kráľovstvo. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

2 Kor 8, 7 - 15 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme,  

že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.  
 
EVANJELIUM 

Mt 5, 1-12a 

 

 

II. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
1Jn 4, 7 – 16 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 103, 1 -2. 3a. 4b. 13. 17 – 18a   

R.: Pán je dobrý a jeho láska je nekonečná. 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán, 
kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.  
 
EVANJELIUM 

Jn 15, 9 - 17 
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III. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Sk 9, 36 - 42 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 138, 1 -2a. 2b. 3 – 4.7 – 8a  

R.: Chvála Pánovi, ktorý zachováva pri živote. 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Žatva je veľká, hovorí Pán.  
Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.  
 
EVANJELIUM 

Mt 9, 35 – 38 

 

 

IV. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
1 Kor 9, 16 – 23 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 40, 10 – 11a. 11b – 12. 17 – 18a     

R.: Budem rozprávať o tvojej vernosti a o tvojej spáse. 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným,  
oznámiť zajatým, že budú prepustení. 
 
EVANJELIUM 

Lk 4, 16 – 21   

 

 

 

 

 

 

 

 



L I T U R G I C K É  T E X T Y |  41  

 

O SVÄTOM VINCENTOVI  
Misie 

 

I. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  

Iz 52, 7 - 10  
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 40, 10 - 11a. 11b. - 12. 17 - 18a 

R.: Budem rozprávať o tvojej vernosti a o tvojej spáse. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

1 Kor 1, 26 - 2, 2  
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme,  

že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.  
 
EVANJELIUM 

Mt 5, 1-12a 

 

II. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Iz 40, 1 - 11 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 103, 1 - 2. 3 - 4. 11 - 12. 13. 18 

R.: Pán sa zmilúva na svojím ľudom. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

1 Kor 9, 16 - 23 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Žatva je veľká, hovorí Pán.  
Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.  

 
EVANJELIUM 

Mt 9, 35 - 38 
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III. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Iz 61, 1 - 3. 10 - 11 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 146, 6c – 7. 8 – 9a. 9bc – 10 

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Nebeské kráľovstvo. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

1 Kor 15, 1 - 11 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme,  

že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.  
 
EVANJELIUM 

Lk 4, 16 - 21   

 
Alebo: 

 
EVANJELIUM 

Lk 10, 1 - 9  
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O SVÄTOM VINCENTOVI  
Kňazstvo 

 

I. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
1 Sam 16, 1b. 6 - 7. 10 - 13a   
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 23, 1 - 3. 4. 5. 6  

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

2 Kor 5, 14 - 20  
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Bedlite celý čas a modlite sa,  

aby ste mohli rovno stáť v prítomnosti Syna človeka.  
 
EVANJELIUM 

Mt 23, 1 - 12  

 

II. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Ez 34, 11 - 16 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 23, 1 - 3. 4. 5. 6  

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

Kol1, 24 - 29    
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Ja som si vyvolil vás, aby ste išli a prinášali ovocie 

a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.  
 
EVANJELIUM 

Lk 5, 1 - 11 
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O SVÄTOM VINCENTOVI  
Láska 

 

I. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Sir 3, 33 - 34; 4, 1 - 10  
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 72, 1 - 2. 7 - 8. 12 - 13. 17  

R.: Vyslyš, Pane, chudobného, ktorý volá ku Tebe. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

1 Kor 12, 31 - 13, 13 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám 

a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.  
 
EVANJELIUM 

Mk 12, 28b - 34  

 

II. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Sir 7, 1 - 2. 36 - 39 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 112, 1 - 2. 3 - 4. 5 - 6  

R.: Pán miluje toho, kto dáva s radosťou. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

2 Kor 8, 7 - 15 
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;  
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.   
 
EVANJELIUM 

Jn 13, 31 - 33a. 34 - 35    
 



L I T U R G I C K É  T E X T Y |  45  

 

III. 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Prís 14, 16. 20 - 22. 31 - 32a    
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Ž 38, 2 - 3. 12 - 13. 16 - 17. 22 - 23 

R.: Pane, v teba dúfam, veď ty si moja spása. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

1 Jn 3, 14 - 23   
 
ALELUJOVÝ VERŠ 

Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán;  
kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.   
 
EVANJELIUM 

Jn 15, 9 - 17   
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I. 
 

Bratia a sestry, svätý Vincent bral vážne príkaz Pána Ježiša 
o láskavej starostlivosti o človeka. V tento deň jeho 

slávnosti prosme spoločne nášho Pána.  
 

Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

1. Pane Ježišu, pomáhaj biskupom a kňazom 

v ich snahe hlásať radostnú zvesť všetkým ľuďom. 
 

2. Pomáhaj tým, čo spravujú národy, aby ľudí viedli k pravej 

slobode a k pokoju, a aby odstraňovali chudobu a hlad. 

 

3. Pane Ježišu, posilňuj všetkých členov vincentínskej rodiny 
vo vernosti k svojmu povolaniu; 

nech spoznajú spôsoby, ako môžu v duchu sv. Vincenta aj 

v dnešných časoch plniť tvoj príkaz lásky. 
 

4. Utešuj svojim slovom chudobných a chorých;  
so svojou láskou stoj pri ich boku a pošli im láskavých 
ľudí, ktorí im budú pomáhať v ich núdzi. 
 

5. Pane Ježišu, žatva je veľká, ale robotníkov je málo,  
pošli na svoju žatvu mladých ľudí,  
aby nikdy nechýbali vo svete svedkovia tvojej lásky.  

 

Pane Ježišu,  
iba ty môžeš dať nášmu životu pravý zmysel; 

napĺňaj nás neprestajne svojím Duchom 

a v láske nám zjednocuj srdcia i mysle.  

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.  



50 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

II. 
 

Bratia a sestry, láskavý Boh Otec obdaroval svätého  
Vincenta milosťou vidieť v chudobných samého Ježiša 
Krista. Keď si dnes pripomíname tohto svätca lásky, 
prednesme láskavému Bohu svoje prosby.  

 

Ľ.: Na príhovor svätého Vincenta vyslyš nás, Pane. 
 

1. Dobrý Bože, ty si svätého Vincenta obdaril vernosťou 
k Cirkvi; posilni Svätého Otca M., biskupov, kňazov 
a diakonov vo vernosti svojmu úradu. 

2. Mocný Bože, ty si kňazovi Vincentovi dal ochotu slúžiť 
svojej vlasti; daj, aby vlády a všetci zodpovední boli 
pripravení zveľaďovať dobro svojho národa. 

3. Milosrdný Bože, ty si svätého Vincenta povolal, aby hlásal 
evanjelium chudobným; posilňuj kňazov a misionárov, 
aby neprestávali ohlasovať radostnú zvesť. 

4. Láskavý Bože, ty si svätého Vincenta obdaril veľkou 
láskou k ukrižovanému Ježišovi; dovoľ, aby sme touto 
láskou aj my pomáhal trpiacim. 

5. Ty si obdaroval sv. Vincenta schopnosťou získať mužov i 
ženy pre charitatívnu službu; žehnaj všetkým, ktorí 
pomáhajú trpiacim ľuďom. 

6. Neustále povolávaj mladých mužov a ženy, aby 

pokračovali v diele svätého Vincenta. 

 

Dobrotivý Bože,  

všetko živé napĺňaš požehnaním; 
otvor svoju láskavú ruku a vypočuj naše prosby. 

Skrze Krista, nášho Pána. 
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III. 
 

Bratia a sestry, prosme Boha Otca o dar lásky k trpiacim 

blížnym i k tým, čo nasledujú trpiaceho Spasiteľa.  
 

Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

1. Bože, daj, nech sa tvoja Cirkev javí všetkým ľuďom ako 
pomocníčka a matka chudobných, opustených a sirôt. 

 

2. Požehnaj úsilie tých, čo zmierňujú vo svete hlad 
a biedu. 

 

3. Pomáhaj chorým a opusteným, aby svoje utrpenie 
vedeli spojiť s Kristovým utrpením. 

 

4. Pomáhaj duchovným synom a dcéram svätého 
Vincenta, aby sa ujímali opustených a sirôt a dvíhali 
mravne padlých k čnostnému životu. 

 

5. Daj, aby sa v našom (farskom) spoločenstve nik necítil 
opustený a bez bratskej pomoci. 

 

 

Milosrdný Bože,  
ty si svätého Vincenta urobil apoštolom lásky k trpiacim;  

pomôž aj nám vzmáhať sa v tejto tvojej láske,  
aby sme ochotne slúžili našim bratom a sestrám. 
Skrze Krista nášho Pána.  
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SVÄTÝ VINCENT 

Príklad a vzor apoštolskej horlivosti 
 

K.: Pán s vami.  

Ľ.: I s duchom tvojím.  

K.: Hore srdcia.  

Ľ.: Máme ich u Pána.  

K.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.  

Ľ.: Je to dôstojné a správne.  

 

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné 

vzdávať vďaky vždy a všade 

tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, 
a teba pri uctievaní svätého Vincenta  
náležitými chválospevmi chváliť, velebiť a oslavovať. 
 

Lebo ty si ho povolal,  

aby sa podľa príkladu tvojho Syna,  
úplne obetoval hlásaniu evanjelia chudobným.  
V jeho veľkej horlivosti za šírenie tvojho Kráľovstva 

si nám dal príklad a vzor apoštolskej horlivosti,  
aby sme aj my v sile tvojho Ducha 

a vedení tvojou láskou 

obetovali svoje sily i celý život  
pre spásu chudobných. 
 

Preto s anjelmi, archanjelmi 

a so zástupmi všetkých svätých 

spievame chválospev na tvoju slávu  
a neprestajne voláme: 
 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... 
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SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE 
 

K.: Nech vám všetkým, ktorí ste s radosťou slávili sviatok 
svätého Vincenta, udelí dobrotivý Pán milosť, aby ste boli 
jeho horlivými nasledovníkmi v láske a dosiahli ako on tú 
istú nebeskú odmenu. 
Ľ.: Amen.  

 

K.: Nech vás Ježiš Kristus obnoví podľa ducha vášho 
povolania, aby ste boli v jeho láske jedno srdce a jedna duša 
a radostne obetovali svoj život službe bratom.  
Ľ.: Amen.  

 

K.: Nech vás Duch Svätý posilní, aby ste ako učeníci Ježiša 
Krista svojou službou ponúkli svetu dielo evanjeliovej 
pravdy a spravodlivosti a rozširovali jeho kráľovstvo lásky 
a pokoja.  

Ľ.: Amen.  

 

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch 

Svätý.  
Ľ.: Amen.  
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RANNÉ CHVÁLY 

NA SLÁVNOSŤ SV. VINCENTA DE PAUL 
 

K.:  Bože, príď mi na pomoc. 
Ľ.:  Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 
K.:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 
Ľ.:  Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. 

Amen. Aleluja. 

HYMNUS 

Teraz nás z výšin sprevádzaš, 
svietiš nám, Vincent, na cestu, 
tvoj čnostný život učí nás 

milovať Božiu nevestu. 
 

Obeta lásky, čistoty 

pre Kráľa, panien Ženícha, 
tvoj život Bohu oddaný 

nás túžbou k čnosti preniká. 
 

Bál si sa chvály, oslavy, 
chcel si byť tichý, neznámy, 
no lásku viac si ospieval 
činmi než básnik veršami. 
 

Tá tvoja láska k chudobným 

sťa oheň žiari, plápolá, 
získava srdcia Kristovi, 
do rehôľ mnohých povolá. 
 

Horlivosť tvoja ženie ťa 

zvestovať Božie tajomstvá 

chudobným ľuďom v dedinách 

aj tým, čo vlastnia bohatstvá. 
 

Si mužom viery nezlomnej, 
hneď skryté bludy vycítiš, 
pred tebou zlo je bezmocné, 

tvojou je silou Kristov kríž. 
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Si vodcom detí, učiteľ, 
zhromažďuješ ich pod krídla 

jak sliepka svoje kuriatka, 

by vyhli hriechu osídlam. 
 

Bohu, čo dáva odmenu 

tým, ktorí láskou menia svet, 
Trojjedinému chvála, česť 

i sláva, ktorej konca niet. Amen. 
 

PSALMÓDIA 

Ant. 1 Tvoji kňazi, Pane, nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. 

Žalm 63, 2-9 

Túžba duše za Bohom 

Bdie pre Boha, kto zavrhuje skutky tmy 

 
Bože, ty si môj Boh, * 

už od úsvitu sa viniem k tebe. 

Za tebou prahne moja duša, * 

za tebou túži moje telo; 
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, † 

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni * 

a vidieť tvoju moc a slávu. 
Veď tvoja milosť je lepšia než život; * 

moje pery budú ťa oslavovať. 
 

Celý život ťa chcem velebiť * 

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. 

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * 

a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. 
Na svojom lôžku myslím na teba, * 

o tebe rozjímam hneď za rána. 
Lebo ty si mi pomáhal * 

a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. 
Moja duša sa vinie k tebe, * 

ujímaš sa ma svojou pravicou. 

 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

https://dkc.kbs.sk/?in=%C5%BD%2063,%202-9
https://breviar.kbs.sk/include/kat-z63.htm


L I T U R G I C K É  T E X T Y |  65  

 

Ant. Tvoji kňazi, Pane, nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. 

Ant. 2 Boží kňazi, velebte Pána; Pánovi služobníci, spievajte hymnus Bohu. 

Chválospev 

Všetko tvorstvo nech chváli Pána (Dan 3, 57-88. 56) 

Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci (Zjv 19, 5) 

 
Velebte Pána, všetky jeho diela; * 

chváľte a vyvyšujte ho naveky. 
Velebte Pána, nebesia; * 

velebte Pána, jeho anjeli. 
Velebte Pána, všetky vody nad nebesami; * 

nech Pána velebia všetky jeho mocnosti. 
Velebte Pána, slnko a mesiac; * 

velebte Pána, hviezdy na nebi. 
 

Velebte Pána, dážď i rosa; * 

veleb Pána, každý vietor. 
Velebte Pána, oheň a páľava; * 

velebte Pána, chlad a horúčosť. 
Velebte Pána, rosa a srieň; * 

velebte Pána, mráz a zima. 
Velebte Pána, ľad a sneh; * 

velebte Pána, noci a dni. 
Velebte Pána, svetlo a tma; * 

velebte Pána, blesky a oblaky. 

 

Nech Pána velebí zem; * 

nech ho chváli a oslavuje naveky. 
 

Velebte Pána, vrchy a kopce; * 

velebte Pána, všetky rastliny na zemi. 
Velebte Pána, moria a rieky; * 

velebte Pána, pramene. 
Velebte Pána, veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách; * 

velebte Pána, všetky nebeské vtáky. 
Velebte Pána, všetka zver a dobytok; * 

velebte Pána, synovia človeka. 
 

Veleb Pána, Izrael; * 

chváľte a vyvyšujte ho naveky. 
Velebte Pána, vy, jeho kňazi; * 

velebte Pána, jeho služobníci. 

https://breviar.kbs.sk/include/kat-dan3-57.htm
https://dkc.kbs.sk/?in=Dan%203,%2057-88.%2056
https://dkc.kbs.sk/?in=Zjv%2019,%205
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Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých; * 

velebte Pána, svätí a pokorní srdcom. 
Velebte Pána, Ananiáš, Azariáš a Mízael; * 

chváľte a vyvyšujte ho naveky. 
 

Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom; * 

chváľme a vyvyšujme ho naveky. 
Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe; * 

hoden chvály a slávy naveky. 

Na konci tohto chválospevu sa nehovorí Sláva Otcu. 

Ant. Boží kňazi, velebte Pána; Pánovi služobníci, spievajte hymnus Bohu. 

Ant. 3 Dodal lesku sláveniam svätých tajomstiev, preto je jeho pamiatka 
požehnaná. 

Žalm 149 

Plesanie svätých 

Synovia Cirkvi, synovia nového ľudu, 
 nech jasajú nad svojím kráľom, Kristom. (Hesychius) 

 
Spievajte Pánovi pieseň novú; * 

jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. 
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * 

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. 
Nech oslavujú jeho meno tancom, * 

nech mu hrajú na bubne a na citare. 
Lebo Pán miluje svoj ľud * 

a tichých venčí víťazstvom. 
 

Nech svätí jasajú v sláve, * 

nech sa veselia na svojich lôžkach. 
Oslavu Boha nech majú na perách * 

a v rukách meč dvojsečný, 
aby sa pomstili na pohanoch * 

a potrestali národy, 
aby ich kráľom nasadili putá * 

a ich veľmožom železné okovy 

a aby ich súdili podľa písaného práva. * 

Všetkým jeho svätým to bude na slávu. 
 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 

https://dkc.kbs.sk/?in=%C5%BD%20149
https://breviar.kbs.sk/include/kat-z149.htm
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Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

Ant. Dodal lesku sláveniam svätých tajomstiev, preto je jeho pamiatka 
požehnaná. 

KRÁTKE ČÍTANIE                                                                           Kol 3, 14-15 

Majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne 
Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! 

KRÁTKE RESPONZÓRIUM 

K.:  Velebte Pána, * Vy, jeho kňazi. 
Ľ.:  Velebte Pána, * Vy, jeho kňazi. 
K.:  Chváľte Boha, svätí a pokorní srdcom. 
Ľ.:  Vy, jeho kňazi. 
K.:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 
Ľ.:  Velebte Pána, * Vy, jeho kňazi. 

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV 

Ant. na Benediktus: Vincent bol tešiteľ zarmútených, slávny obranca sirôt 
a dobrodinec vdov. 

O Mesiášovi a jeho predchodcovi  
(Lk 1, 68-79) 

 

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * 

lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 

a vzbudil nám mocného Spasiteľa * 

z rodu Dávida, svojho služobníka, 
ako odpradávna hovoril * 

ústami svojich svätých prorokov, 
že nás oslobodí od našich nepriateľov * 

a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 
Preukázal milosrdenstvo našim otcom * 

a pamätá na svoju svätú zmluvu, 
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, * 

že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, 
aby sme mu * 

bez strachu slúžili 
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou * 

po všetky dni nášho života. 
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A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: * 

pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 

a poučíš jeho ľud o spáse, * 

že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. 
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi * 

a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 
a naše kroky * 

upriami na cestu pokoja. 

 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

Ant. na Benediktus: Vincent bol tešiteľ zarmútených, slávny obranca sirôt 
a dobrodinec vdov. 

PROSBY 

Milovaní bratia a sestry, Boh Otec poslal Krista, aby hlásal evanjelium 
chudobným. S radosťou ho zvelebujme a volajme: 
Pane, riaď naše cesty v jase svojej tváre. 
 

Otče, ty si nám v Kristovi dobrotivo preukázal svoje milosrdenstvo a svoju 

lásku, 
− nikdy nedovoľ, aby tvoja Cirkev prestala pokračovať v Kristovom poslaní. 
(Pane, riaď naše cesty v jase svojej tváre.) 
 

Daj, nech vždy spolupracujeme s tebou, aby sme naplnili celý svet tvojím 
duchom 

− a aby pozemská vlasť dosahovala čoraz účinnejšie svoj cieľ 
v spravodlivosti, v láske a v pokoji. 

(Pane, riaď naše cesty v jase svojej tváre.) 
 

Daj, nech sa dnes obnovíme a v skutkoch z viery prinesieme bohaté ovocie, 
− aby všetci cez nás pocítili tvoju dobrotu. 
(Pane, riaď naše cesty v jase svojej tváre.) 

 

Dovoľ, aby sme vo vernosti svojmu povolaniu boli blížnymi biednym a 
sužovaným, 
− aby sme tak nasledovali milosrdného samaritána, Krista. 
(Pane, riaď naše cesty v jase svojej tváre.) 
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Odpusť nám, že sme nespoznali Krista prítomného v chudobných a 
nepríjemných bratoch, 
− a tak sme si vo svojich bratoch neuctili tvojho Syna. 

(Pane, riaď naše cesty v jase svojej tváre.) 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,  
posväť sa meno tvoje,  
príď kráľovstvo tvoje,  
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.  

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.  
A odpusť nám naše viny,  
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,  
a neuveď nás do pokušenia,  
ale zbav nás zlého. 

MODLITBA 

Milosrdný Bože, svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, aby sa 
staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; prosíme ťa, daj, aby sme 
nasledovali príklad jeho života, a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete 
v poslaní tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote 

s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Ľ.: Amen. 

K.:  Pán s vami. 

Ľ.:  I s duchom tvojím. 
K.:  Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn † i Duch Svätý. 
Ľ.:  Amen. 

K.:  Iďte v mene Božom. 
Ľ.:  Bohu vďaka. 
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VEŠPERY 

NA SLÁVNOSŤ SV. VINCENTA DE PAUL 

 

K.:  Bože, príď mi na pomoc. 
Ľ.:  Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 
K.:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.  
Ľ.:   Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. 

Amen. Aleluja. 

 
HYMNUS 

 

Hľa, v nebi nový triumf jasot vznieti, 

hlaholia hymny anjelov a svätých, 
hľa, svetlo kňazov, otec sirôt, biednych 

je oslávený. 
 

Láskou si získal, Vincent, veniec slávy, 
sťa hviezdy žiaria vôkol tvojej hlavy 

tie skutky, čo si konal pre chudobných 

v starosti o nich. 

 

Pravdu, čos’ učil ľudí neučených, 
už vidíš plne v dôsledkoch jej blahých: 
kto rukou štedrou biednym s vierou dáva, 
odmenu máva. 
 

Kňazov tvoj príklad vedie cestou istou, 

dávaš im za vzor obraz, život Kristov, 
námaha tvoja vo vinici Pána 

je požehnaná. 
 

Pomáhajú ti panny múdre, čisté, 
i matky družín v službe biednym bystré; 
ženie ich k tomu, keď je obeť ťažká, 
Kristova láska. 
 

Pokorným srdcom chudobným si slúžil, 
Kristovi získať všetkých si vždy túžil; 
v pomoci blížnym buď nám vzorom, vodcom 

a milým otcom. 
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Otcovi nech znie vďaka vyvolených, 
Synovi, ktorý dvíhal slabých, biednych, 
spievajme hymnus; aj Tešiteľovi, 
Duchu obnovy. Amen. 

 
PSALMÓDIA 

 

Ant. 1 Blažený, koho si si vyvolil Pane: prebývať bude v tvojich sieňach. 
 

Žalm 15 

Kto obstojí pred Pánom? 

Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha (Porov. Hebr 12, 22) 

 

Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? * 

Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? 

 

Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, * 

čo z úprimného srdca pravdu hovorí, 
čo nepodvádza svojím jazykom, † 

nekrivdí svojmu blížnemu, * 

ani ho nepotupuje. 

 
Čo ničomníka nemá za nič, * 

ale ctí si ľudí bohabojných. 
Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. † 

Čo nepožičiava peniaze na úrok * 

a proti nevinnému sa nedá podplácať. 
 

Kto si tak počína, * 

ten sa nikdy neskláti. 
 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

Ant. Blažený, koho si si vyvolil Pane: prebývať bude v tvojich sieňach. 

Ant. 2 Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky. 

 

 

 

 

https://dkc.kbs.sk/?in=%C5%BD%2015
https://dkc.kbs.sk/?in=Hebr%2012,%2022
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Žalm 112 

Blaženosť spravodlivého človeka 

Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. (Ef 5, 8. 9) 

 

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána * 

a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. 
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; * 

pokolenie spravodlivých bude požehnané. 
V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * 

jeho spravodlivosť ostane naveky. 
 

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * 

milosrdný, milostivý a spravodlivý. 
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, † 

čo svoj majetok čestne spravuje; * 

nikdy nezakolíše. 
 

Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * 

nebude sa báť zlej zvesti. 
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, † 

bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * 

kým nepokorí svojich nepriateľov. 
Rozdeľuje a dáva chudobným; † 

jeho dobročinnosť potrvá naveky * 

a jeho moc a sláva budú stále rásť. 
 

Hriešnik to uvidí a zanevrie, † 

zubami bude škrípať a hynúť závisťou. * 

Želanie hriešnikov vyjde nazmar. 
 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

Ant. Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky. 

Ant. 3 Pán mu dal večnú slávu a zaistil mu meno slávne naveky. 

Chválospev 

Hymnus poklony (Zjv 15, 3-4) 

 

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, * 

Pane, Bože všemohúci; 

https://dkc.kbs.sk/?in=%C5%BD%20112
https://breviar.kbs.sk/include/kat-z112.htm
https://dkc.kbs.sk/?in=Ef%205,%208.%209
https://breviar.kbs.sk/include/kat-zjv15.htm
https://dkc.kbs.sk/?in=Zjv%2015,%203-4
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spravodlivé a správne sú tvoje cesty, * 

Kráľ národov. 
 

Kto by sa nebál, Pane, * 

a neoslavoval tvoje meno?! 

Veď ty jediný si Svätý; † 

prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, * 

lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. 
 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

 

Ant. Pán mu dal večnú slávu a zaistil mu meno slávne naveky. 
 

KRÁTKE ČÍTANIE                                                                          1 Kor 13, 4-7 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa 
z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží. 

KRÁTKE RESPONZÓRIUM 

K.:  Blažený, kto pamätá na bedára; * V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. 
Ľ.:  Blažený, kto pamätá na bedára; * V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. 
K.:  Pán ho urobí šťastným na zemi. 

Ľ.:  V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. 
K.:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 
Ľ.:  Blažený, kto pamätá na bedára; * V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. 
 
EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV  

Ant. na Magnifikat: Chlebom nasýtim chudobných Siona. Jeho kňazov 
odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti. 

Radosť duše v Pánovi  
(Lk 1, 46-55) 

 

Velebí * 

moja duša Pána 

a môj duch jasá * 
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v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. * 

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * 

a sväté je jeho meno 

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie * 

s tými, čo sa ho boja. 
 

Ukázal silu svojho ramena, * 

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov * 

a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami * 

a bohatých prepustil naprázdno. 
 

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * 

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, * 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 
 

Sláva Otcu i Synu * 

i Duchu Svätému. 
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

i na veky vekov. Amen. 

 

Ant. na Magnifikat: Chlebom nasýtim chudobných Siona. Jeho kňazov 
odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti. 

 

PROSBY 

 

Spojení radostnou spomienkou na svätého Vincenta prosme dobrotivého 
Boha, aby vo svojom milosrdenstve uchovával a obnovoval vo vincentskej 
rodine ducha svätého zakladateľa. Volajme s dôverou: 
Zapáľ nás ohňom svojej lásky. 
 

Otče, ty si poslal svojho Syna na svet, aby hlásal evanjelium chudobným; 
− daj, nech tvoja Cirkev nikdy neprestáva hlásať slovo spásy. 
(Zapáľ nás ohňom svojej lásky.) 
 

Nauč nás opravdivo a účinne milovať svoj národ i všetkých ľudí bez rozdielu 

− a vytrvalo budovať pokoj a dobro pozemskej vlasti. 

(Zapáľ nás ohňom svojej lásky.) 
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Ty si chcel, aby zákon dosiahol svoju dokonalosť v láske; nauč nás radovať 
sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi, 
− aby sme čoraz väčšmi milovali všetkých ľudí. 
(Zapáľ nás ohňom svojej lásky.) 
 

Ty si stvoril všetkých ľudí na svoj obraz; 
− daj, aby sme svojou službou spolupracovali na odstraňovaní 
nespravodlivosti a nerovnosti. 

(Zapáľ nás ohňom svojej lásky.) 
 

Všetci, ktorí sa usilujú poznať a milovať tvoj obraz v chudobných bratoch, 
− nech môžu bez konca hľadieť z tváre do tváre na teba v tvojom 

kráľovstve. 
(Zapáľ nás ohňom svojej lásky.) 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,  
posväť sa meno tvoje,  
príď kráľovstvo tvoje,  
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.  

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.  
A odpusť nám naše viny,  
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,  
a neuveď nás do pokušenia,  
ale zbav nás zlého. 
 

MODLITBA 

Milosrdný Bože, svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, aby sa 
staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; prosíme ťa, daj, aby sme 

nasledovali príklad jeho života, a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete 

v poslaní tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote 

s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Ľ.: Amen. 

K.:  Pán s vami. 

Ľ.:  I s duchom tvojím. 
K.:  Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý. 
Ľ.:  Amen. 

K.:  Iďte v mene Božom. 
Ľ.:  Bohu vďaka. 
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LITÁNIE K SV. VINCENTOVI 

 

I. 
 

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa. 

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh, 
 

Svätá Mária, oroduj na nás. 
 

Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás. 
Svätý Vincent, od detstva vedený Božou múdrosťou, 
Svätý Vincent, od mladosti milosrdný, 
Svätý Vincent, od oviec povolaný k vedeniu Božieho ľudu, 
Svätý Vincent, ktorý si aj v otroctve zachoval pravú slobodu, 
Svätý Vincent, spravodlivý a z viery žijúci, 
Svätý Vincent, pevný v kresťanskej nádeji, 
Svätý Vincent, zapálený ohňom kresťanskej lásky, 
Svätý Vincent, muž jednoduchý, priamy a bohabojný, 
Svätý Vincent, podľa príkladu Krista tichý a pokorný srdcom, 
Svätý Vincent, umŕtvený na tele i na duchu, 
Svätý Vincent, žijúci duchom Ježiša Krista, 
Svätý Vincent, pravý horliteľ za slávu Božiu, 
Svätý Vincent, neúnavný apoštol duší, 
Svätý Vincent, dôsledný odporca zásad sveta, 
Svätý Vincent, bohatý v kresťanskej chudobe, 
Svätý Vincent, podobný v čistote anjelom, 

Svätý Vincent, víťaziaci v poslušnosti, 
Svätý Vincent, od mladosti namáhavo pracujúci, 
Svätý Vincent, ktorý sa chránil i zdanlivého zla, 
Svätý Vincent, horlivý v snahe o dokonalosť, 
Svätý Vincent, uprostred búrlivého mora sveta neochvejný ako skala, 

Svätý Vincent, veľmi trpezlivý vo všetkých protivenstvách, 
Svätý Vincent, znášanlivý a veľkodušný v odpúšťaní, 
Svätý Vincent, verný syn rímskokatolíckej Cirkvi, 

Svätý Vincent, až do smrti oddaný Petrovej katedre, 

Svätý Vincent, odporujúci bludným novotám sveta, 
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Svätý Vincent, povolaný hlásať Evanjelium chudobným, 
Svätý Vincent, láskavý otec kňazov, 
Svätý Vincent, múdry zakladateľ Misijnej spoločnosti, 
Svätý Vincent, bedlivý zakladateľ Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, 
Svätý Vincent, patrón všetkých spolkov kresťanskej lásky, 
Svätý Vincent, ktorý formoval svojich pre všetky dobročinné diela, 
Svätý Vincent, veľkodušný v rozdávaní almužny chudobným, 
Svätý Vincent, horlivý v modlitbe a evanjelizácii, 
Svätý Vincent, verný nasledovník Kristovho života a jeho čností,  
Svätý Vincent, vytrvalý v dobrom až do konca života, 
Svätý Vincent, ktorého smrť bola vzácna pre Pánom, 
Svätý Vincent, teraz z vlastnenia pravdy a lásky blažený vo večnosti,  
Svätý Vincent, aby sme ťa nasledovali ako verné deti svojho otca, 

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

 

V.:  Pán viedol spravodlivého priamymi cestami. 
R.:  A priviedol ho do Božieho kráľovstva. 
 

Modlime sa: 

Milosrdný Bože, 
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, 
aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov;  
prosíme ťa, daj,  

aby sme nasledovali príklad jeho života,  
a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete  
v poslaní tvojho Syna,  

ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 

Amen.   
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II. 
 

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa.  

Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa.  

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa.  

 

Svätý Vincent de Paul, muž neochvejnej viery,  
príklad nádeje v životných bojoch,  
vynikajúci svedok Kristovej lásky, oroduj za nás.  
 

Svätý Vincent de Paul, neúnavný v hľadaní Božej vôle,  
tichý a pokorný srdcom,  
obdarený evanjeliovou jednoduchosťou, oroduj za nás.  
 

Svätý Vincent de Paul, kontemplatívny v činnosti,  
odvážny a obozretný,  
súcitný a milosrdný, oroduj za nás.  
 

Svätý Vincent de Paul, evanjelizátor chudobných,  
misionár zapálený apoštolskou horlivosťou,  
obranca spravodlivosti a pokoja, oroduj za nás.  
 

Svätý Vincent de Paul, tešiteľ chorých,  
otec sirôt a týraných detí,  
pomocník väzňov a vojnových obetí, oroduj za nás.  
 

Svätý Vincent de Paul, inšpirátor laikov v službe chudobným, 
učiteľ a príklad pre kňazov, zakladateľ Misijnej spoločnosti  
a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, oroduj za nás.  
 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.  
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.  
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.  

 

Modlime sa:  

Milosrdný Bože, svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, aby sa staral 
o chudobných a o výchovu dobrých kňazov; prosíme ťa, daj, aby sme nasledovali 
príklad jeho života, a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete v poslaní tvojho 
Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.  
 
Tieto litánie sa môžu modliť aj inými spôsobmi:  
Za sv. Vincenta de Paul, muža neochvejnej viery   

- vzdávame ti vďaky, Pane alebo: - chválime ťa, Pane. 
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LITÁNIE VINCENTSKEJ RODINY 
 

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa.  

Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa.  

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa.  

 

Svätá Mária, Ježišova Matka, oroduj na nás. 
Svätá Mária, Matka Cirkvi, 
Svätý Jozef, patrón svätej Cirkvi,  
Všetci svätí, ktorí ste s láskou slúžili chudobným,  
Svätý Peter a svätý Pavol, 
Všetci svätí apoštoli a duchovní pastieri,  
Všetci svätí mučeníci a svedkovia viery,  

Všetci svätí nasledovníci Evanjelia,  
 

Svätý Vincent de Paul, 
Svätá Lujza de Marillac, 
Svätý Justín de Jacobis, 
Svätý Ján Gabriel Perboyre, 
Svätý František Regis Clet, 
Svätá Alžbeta Anna Seton, 
Svätá Jana Antida Thouret, 
Svätá Katarína Labouré,  
Svätý Augustín Pietrantoni,  
Svätá Jana (Gianna) Berretta Molla, 
 

Blahoslavená Mária Anna Vaillot, 

Blahoslavená Odilia Baumgarten, 
Blahoslavená Mária Magdaléna Fontaine, 
Blahoslavená Mária Františka Lanel, 
Blahoslavená Terézia Magdaléna Fantou, 
Blahoslavená Jana Gérard, 
Blahoslavený Marcantonio Duranto, 
Blahoslavený Michal Ghébré, 
Blahoslavený Peter Renát Rogue, 

Blahoslavený Ľudovít Jozef François, 
Blahoslavený Ján Henrich Gruyer, 
Blahoslavený Frederik Ozanam, 
Blahoslavený Peter Juraj (Pierre George) Frassati, 
Blahoslavený Contardo Ferrini, 
Blahoslavený Zefyrino Jimenez Malla, 
Blahoslavená Rozália Rendu, 

Všetci svätí a blahoslavení vincentskej rodiny, 
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Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.  
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.  
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.  

 

Modlime sa: 

Všemohúci Bože,  
tvoja dobrota sa v našej duchovnej rodine  
prejavuje svätosťou života bratov a sestier, ktorí nás predišli.  
Daj, aby sme v našom živote  
s láskou slúžili chudobným, tvojim miláčikom,  
a tak sa mohli raz k nim pripojiť.  
O túto milosť prosíme v jednote s Ježišom Kristom,  
naším Pánom a Bratom a so všetkými našimi bratmi a sestrami.  

Amen. 

 

 

MODLITBA K SV. VINCENTOVI 
 

Svätý Vincent de Paul, 
apoštol a svedok Kristovej lásky medzi chudobnými, 

pomôž nám milovať Boha  
s nasadením našich rúk a v pote našich tvárí. 
Pomôž nám odovzdať sa do jeho prozreteľnosti  
a poznávať jeho pôsobenie  
vo všetkých udalostiach nášho života. 
Pomáhaj nám v našej túžbe poznávať a plniť vôľu Božiu. 
Vypros nám srdce súcitné a vnímavé  
k biede a k utrpeniu druhých,  
najmä najubiedenejších tohto sveta. 

Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom  
a oroduj u Božieho Syna,  

aby sme sa stali v našej práci,  
v našej rodine, v našej štvrti,  
v našej farnosti a v našich spoločenstvách  
nadšenými hlásateľmi jeho Evanjelia lásky.   
Amen. 

 

 

VINCENTÍNSKA MODLITBA 
 

Pane, daj, aby som každému človekovi bol jeho dobrým priateľom, 
daj, aby som daroval svoju dôveru tomu, kto trpí a narieka, 



86 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

tomu, kto je ďaleko od Teba a hľadá svetlo, 
tomu, kto nevie, ako má začať, 
tomu, kto chce dôverovať, ale nemá k tomu silu. 
Pane, pomôž mi, aby som nikoho neobchádzal s ľahostajnou tvárou, 
so zatvoreným srdcom, rýchlym krokom. 
Pane, daj, aby som si ihneď uvedomil, kto stojí vedľa mňa, 
kto je zarmútený a bezradný, kto trpí a to skrýva, kto je opustený. 
Pane, daruj mi jemnocit, ktorý otvára srdcia, osloboď ma od samoľúbosti, aby 
som Ti slúžil, aby som Ťa miloval, aby som Ťa počúval v každom človekovi, 
ktorého mi privedieš do cesty.  
Amen. 

 

 

PROSBA O MILOSRDENSTVO 
(modlitba sv. Vincenta de Paul) 

 

Pane môj, celým srdcom ťa prosím o milosrdenstvo. 

Buď milosrdný, keď nedokážem využiť tvoje nespočetné milosti. 
Buď milosrdný, keď ľahkomyseľne konám to, čo nie je v zhode s tvojou vôľou. 
Buď milosrdný, keď som roztržitý, a tak neúctivo sa zúčastňujem na tvojich 
svätých tajomstvách. 
Pane, nepamätaj na moje hriechy. 
Zabudni na všetky dni poznačené mojou nevďačnosťou. 
Pomáhaj mi vždy svojou milosťou. 
Nauč ma využívať' tvoje dobrodenia. 
Nepozeraj na moju nehodnosť. 
Ukry ma do rán tvojho Syna. 
Pane, Bože a Otče môj, buď mi milosrdný. 
 

 

MODLITBA ZA DOBRODINCOV 
 

Pane, ďakujeme ti za našich priateľov a dobrodincov, 
ktorí nám svojimi milodarmi a osobnou službou pomáhajú 

pri našich dielach lásky. 
Odmeň ich a ich rodiny za preukázanú dobrotu  
a ich ochotu pomáhať blížnym. 
Zachráň ich pred nešťastím a núdzou. 

Preukáž im svoju 

lásku tu i vo večnosti.  
Amen. 
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MODLITBA ZA ZOSNULÝCH DOBRODINCOV 
 

Pamätaj Otče na svojich služobníkov, 
na zosnulých bratov a sestry z rodiny sv. Vincenta, 

na dobrodincov, príbuzných a známych, 
ktorých si z tohto sveta povolal k sebe. 

Keďže krstom sa stali podobnými tvojmu Synovi v smrti,  
daj im účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen 

 

V.:  Odpočinutie večné daj im Pane. 
R.:  A svetlo večné nech im svieti. 
V.:  Nech odpočívajú v pokoji. 
R.: Amen. 

 

 

MODLITBA ZA NOVÉ MISIONÁRSKE POVOLANIA 
 

Nádej Izraela, záchranca jeho v čase úzkosti. 
Milostivo zhliadni z neba a navštív túto vinicu. 
Zvlažuj jej brázdy a požehnávaj jej rastliny. 
Ochraňuj ju, veď ju vysadila tvoja pravica. 
Žatva je síce veľká, ale robotníkov je málo. 
Prosíme ta teda, Pána žatvy,  
pošli robotníkov do svojej žatvy.  
Rozmnožuj plesanie, zväčšuj radosť, 
aby sa znova vybudoval Jeruzalem. 

Tento dom je tvoj, Pane Bože, tento dom je tvoj. 
Nech v ňom niet, prosíme, ani jedného kameňa, 
ktorý by nebola položila tvoja presvätá ruka. 
A tých, ktorých si povolal,  
zachovaj vo svojom mene  

a posväť ich pravdou.  
Amen. 

 

 

MODLITBA PO KOMPLETÓRIU 
 

Bože, ktorý si na spásu chudobných  
a ku výchove duchovenstva vo svätej Cirkvi 
novú rodinu skrze svätého Vincenta zhromaždil,  



88 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

daj prosíme, aby sme jeho duchom nadchnutí  
milovali, čo on miloval  
a uskutočňovali, čo on učil. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 

 

MODLITBA ZA CHUDOBNÉHO 
 

Ó, Bože, veľkodušné útočište trpiacich a chudobných, 
vypočuj modlitbu, ktorou ťa prosíme za tých, čo trpia. 
Uspokoj a poteš chorých a zranených, starých a zomierajúcich.  
Daj im a tým, čo ich opatrujú múdrosť, trpezlivosť, takt a súcit. 
Vnukni im myšlienky, ktoré vedia pozdvihnúť,  
slová, ktoré vedia posvietiť a lásku, ktorá poteší. 
Odporúčame ti ustrašené srdcia  
a srdcia odbojné, ranené pokušeniami,  
mučené vášňami, zranené a znásilnené zlobou ľudí. 
Daj nám Pane svojho Ducha lásky, pochopenia a obety,  
aby sme vedeli účinne pomôcť tým,  
ktorých stretávame a ktorí trpia. 
Pomôž nám odpovedať na ich prosbu,  

lebo je to tvoja prosba. 

Amen. 
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TEXTY SV. VINCENTA 

Podnety k príhovorom 
 

 

LÁSKA 

 

Sv. Vincent nikdy neoddeľoval slová o Bohu od uskutočňovania 
kresťanskej lásky a od svojej spirituality činnosti: „Každý vie, že v láske k Bohu 

a k blížnemu je obsiahnutý zákon i proroci… Ale to sa netýka iba lásky k Bohu, 

ale aj lásky k blížnemu, a to z lásky k Bohu… A my, ak máme lásku, musíme ju 
preukazovať privádzaním ľudí k láske k Bohu a k blížnemu.“ (XI, 552-553) 

 

Pre kresťana milovať znamená prijať, že jeho služba, jeho poslanie 
a povolanie nie je „ľudské dielo, ale Božie. Je pokračovaním poslania Ježiša 
Krista... preto je nutné, aby Ježiš Kristus pracoval s nami a my s ním..., aby sme 
hovorili ako on a v jeho duchu, aby sme boli v ňom tak, ako bol on vo svojom 
Otcovi... Preto, otče, musíte sa vyprázdniť zo seba samého, aby ste si obliekli 
ducha Ježiša Krista.“ (XI, 236) 

 

Misionárom sv. Vincent opakoval: „Nestačí robiť len to, čo Boh od nás 
žiada, ale okrem toho to treba robiť z lásky k nemu. Plniť Božiu vôľu a vyplniť ju 
podľa jeho vôle, totiž tak, ako náš Pán plnil vôľu svojho Otca, kým bol na zemi... 

Teda vidíte, že všetko, čo robíme alebo trpíme, je nanič, ak to nerobíme, alebo 
netrpíme z lásky k Bohu…“ (XI, 309) 

 

Kristova láska logicky privádza sv. Vincenta k láske k chudobným: 
„Musíte si často pripomínať vaše hlavné poslanie a to, čo Boh od vás žiada, teda 
aby ste starostlivo slúžili chudobným, ktorí sú vašimi pánmi. Áno, sestry moje, sú 
našimi pánmi. Preto sa k nim musíte správať láskavo a srdečne a pamätať pri tom 
na to, že práve kvôli tomu vás Boh povolal a zhromaždil a že kvôli tomu dal Boh 

vzniknúť vašej Spoločnosti. Musíte sa podľa vašich síl postarať, aby im nič 
nechýbalo ani pre telo ani pre spásu duše. Aké ste šťastné, dcéry moje, že si vás 
Boh vybral, aby ste sa celý svoj život venovali službe chudobným!“ (IX, 125) 

 

Treba vyjsť zo zamknutého sveta a ponáhľať sa pomáhať chudobným v ich 

potrebách, tak ako sa uteká k požiaru: „Afektívna láska je nehou (nežnosťou) 
v láske... Srdce milujúce nášho Pána nemôže strpieť jeho neprítomnosť a musí sa 
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s ním spojiť touto afektívnou láskou, ktorá sa prejaví v láske efektívnej... Musí sa 
prejsť od lásky afektívnej k efektívnej, ktorá spočíva v konaní diel kresťanskej 
lásky, v službe chudobným konanej s radosťou, entuziazmom, vytrvalosťou 
a láskou“ (IX, 534). Preto povie misionárom: „Oddajme sa Bohu z celej duše, 
pracujme, choďme pomáhať chudobným po dedinách, ktorí na nás čakajú.“ (XI, 

316) A tiež: „Milujme Boha, bratia moji. Milujme Boha, ale nech je to v námahe 
našich rúk a v pote našich tvárí.“ (XI, 733) 

 

„Boh miluje chudobných a teda miluje tých, čo milujú chudobných. Lebo 
keď skutočne niekoho milujeme, milujeme aj jeho priateľov a služobníkov. Malá 
Misijná spoločnosť sa usiluje s láskou slúžiť chudobným, ktorí sú Božími 
miláčikmi. A tak máme dôvod dúfať, že pre lásku k nim Boh bude milovať aj nás. 
Tak teda, brata moji, venujme sa s novou láskou službe chudobným, ba 
vyhľadávajme tých najchudobnejších a najopustenejších.“ (XI, 273) 

 

VIERA 

 

Viera ako dôvera je pre kresťana veľkým bohatstvom a istotou. „Verte 
Bohu, sestry moje. Vari už niekedy niekto počul, žeby boli oklamaní tí, ktorí 
dôverovali Božím prísľubom? Toto nikto nikdy nevidel ani nikdy neuvidí. Dcéry 
moje, Boh je verný svojim prísľubom a je dobré dôverovať mu. A táto dôvera je 
celým bohatstvom dcér kresťanskej lásky a ich istotou. Aké šťastné budete, dcéry 
moje, keď vám nikdy nebude chýbať táto dôvera!“ (IX, 100) 

 

„Nechajme konať nášho Pána, je to jeho dielo. Keď ho chcel začať, buďme 
si istí, že ho dokončí (Flp 1,6) tak, ako mu to bude najmilšie. Majte veľkú odvahu, 
dôverujte nášmu Pánovi, on bude naším prvým i druhým v začatej práci, do ktorej 
nás sám povolal.“ (XI, 804) 
 

Solídna budova musí byť postavená na skale, musí mať základy, ktoré 
odolajú vetrom a búrkam a tým základom môže byť jedine dôvera v Boha, ktorý 
je skutočnou a jedinou istotou, o ktorú sa veriaci človek môže oprieť. „Buďme 
úplne závislí na Bohu a dôverujme, že keď takto budeme konať, všetko, čo ľudia 
povedia alebo urobia v náš neprospech sa obráti na dobré. Aj keby sa zodvihla 
zem, aby nás zničila, nestane sa nič, iba čo chce Boh, lebo jemu plne dôverujeme.“ 
(IV, 370) 
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Od roku 1617 sv. Vincent vidí Ježiša Krista hlavne ako vyslaného od Otca, 
ako misionára vyslaného k chudobným, tak ako to vidíme v Lukášovom evanjeliu 
(4,18): „A keď sa spýtame nášho Pána: „Čo si prišiel robiť na zemi?“ „Pomáhať 
chudobným.“ „A čo ešte?“ „Pomáhať chudobným“ atď. A preto vo svojej 

spoločnosti mal iba chudobných a veľmi zriedka sa zdržiaval v mestách, 

rozprávajúc sa takmer vždy s vidiečanmi a vyučujúc ich.“ (XI, 34) 

 

Viera sv. Vincenta je predovšetkým stretnutie s Kristom. V Ježišovi 
Kristovi odkryje jediný zmysel svojho života: „Pamätajte, otče, že žijeme 
v Ježišovi Kristovi kvôli smrti Ježiša Krista a máme zomrieť v Ježišovi Kristovi 
prostredníctvom života Ježiša Krista a že náš život má byť ukrytý v Ježišovi 
Kristovi a plný Ježiša Krista; a aby sme zomreli ako Ježiš Kristus, musíme žiť ako 
Ježiš Kristus.“ (I, 320) 

  

DOKONALOSŤ 

 

Ježiš je pre Vincenta kľúčom k dokonalosti. „Ó, Spasiteľu! Aká dôležitá je 
to vec obliecť si ducha Ježiša Krista. To znamená, že ak sa chceme zdokonaliť, a 
s úžitkom pomáhať ľuďom a dobre slúžiť duchovným, musíme sa snažiť 
nasledovať dokonalosť Krista a snažiť sa ju dosiahnuť. Ale to aj znamená, že sami 
od seba nevykonáme nič. Máme sa naplniť a oživiť duchom Ježiša Krista. Treba 

vedieť, že jeho duch je rozliaty vo všetkých kresťanoch, ktorí žijú podľa 
kresťanských zásad. Ich činy a skutky sú preniknuté Božím duchom. Sami to vidíte, 
že Boh vzbudil Spoločnosť, aby konala takisto. Spoločnosť mala vždy v láske 
kresťanské zásady a túžila sa zaobliecť duchom evanjelia, aby žila a konala tak, 

ako žil náš Pán. Má sa starať, aby sa jeho duch prejavil v celej Spoločnosti, 
v každom misionárovi, vo všetkých jej prácach a v každej jednotlivo.“ (XI, 410-

411) 

 

Antonovi Durandovi, napísal: „Nie, otče, ani filozofia, ani teológia, ani 
kázne nevykonajú nič v dušiach. Musí sa k nám pridať Ježiš Kristus, alebo my 
k nemu. Aby sme konali v ňom a on v nás. Aby sme hovorili ako on a podľa jeho 
ducha... Teda, otče, musíte sa vyzliecť zo seba, aby ste si obliekli Krista.“ (XI, 

236) 

 

Dokonalosť je Božím plánom a podľa jeho zámeru je pre všetkých, „ale 
pretože nie všetci kresťania sa o to snažia a Boh videl túto nedbalosť väčšiny, 
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akýmsi pre ľudí obdivuhodným zásahom vzbudil takých, čo sa oddajú jeho Božskej 
Velebnosti a s jeho milosťou sa podujmú zdokonaľovať seba samých 
a zdokonaľovať aj iných.“ (XI, 384) 

 

HORLIVOSŤ 

 

Sv. Lujze de Marillac píše: „Pre lásku Nášho Pána a pre lásku 
k chudobným dbajte o svoje zdravie a nepreháňajte v práci. Je to prefíkanosť 
zlého ducha, s akou klame mnohé dobré duše, keď ich podnecuje, aby pracovali 
viac, ako môžu, aby neskôr nemohli urobiť nič.“ (I, 158) 

 

NASLEDOVANIE KRISTA 

 

Sv. Vincent sa nezastavuje výslovne pri štúdiu Ježišovej náuky, ktorý sedí 
za katedrou pred učeníkmi, ale skôr z celého srdca prijíma náuku Božského 
Majstra: „Kto ohlasuje náuku Ježiša Krista, ohlasuje neochvejnú skalu, ohlasuje 
večné pravdy, za ktorými neomylne nasledujú účinky, a to tak, že celé nebo by 
skôr padlo, akoby mala sklamať náuka Ježiša Krista.“ (XI, 417) 

 

DCÉRAM KRESŤANSKEJ LÁSKY 

 

„Prozreteľnosť si vás tu zhromaždila so zámerom, aby ste ctili jeho ľudský 
život na zemi.“ (IX, 21) 

 

DÁMAM KRESŤANSKEJ LÁSKY 

 

„Medzi tými, ktorí vytrvali v nasledovaní nášho Pána boli muži aj ženy, 
ktorí ho nasledovali až pod kríž. Ony neboli apoštolkami, ale ich služba spočívala 
v poskytovaní živobytia apoštolom a prispievaní na ich svätú službu. Nejestvuje 
na svete žiaden stav, ktorý by sa približoval tomuto stavu tak, ako ten váš. Ony šli 
z jedného miesta na druhé, aby sa postarali nielen o potreby robotníkov 
Evanjelia, ale tiež o potreby veriacich.“ (X, 957)  

 

„Každý pokrstený sa musí snažiť pripodobniť sa nášmu Pánovi, a vzdať sa 
hodnôt tohto sveta, aby účinne a v praxi nasledoval príklady Božieho Syna, ktorý 



L I T U R G I C K É  T E X T Y |  95  

 

sa stal pre náš človekom, aby sme my nielen boli spasení, ale boli tiež spasiteľmi 
ako on; totiž aby sme s ním spolupracovali na spáse duší.“ (XI, 414-415) 

 

Nasledovanie predpokladá vždy plnšiu blízkosť a skúsenosť poslania 
Ježiša Krista, ktorý si vybral „ako hlavnú prácu pomáhať a starať sa 
o chudobných... Ak by sme sa opýtali nášho Pána: «Čo si prišiel robiť na zem? 
Pomáhať chudobným. A ešte niečo? Pomáhať chudobným». A ak by sme sa to isté 
opýtali misionára, nebolo by preňho poctou povedať, ako náš Pán: misit 
evangelizare pauperibus?“ (XI, 33-34) 

 

Skúsenosť dokazuje, že „neexistuje nič v takej zhode s evanjeliom, ako 

spájať na jednej strane svetlo a sily pre dušu v modlitbe (...) a na druhej strane, 

ísť a učiniť z ľudí účastníkov tohto duchovného pokrmu.“ (XI, 734) 

 

Pýtaním sa samého seba, ako nasledovníka Krista: „Pane, ak by si bol na 
mojom mieste, čo by si v tejto príležitosti urobil? Ako by si poučil tento ľud? Ako 
by si potešil tohto nemocného na duchu alebo na tele?“ (XI, 240) sa nakoniec 

dosiahne ten istý duch, aký obsahujú blahoslavenstvá.  
 

„Nemôžeme lepšie zabezpečiť naše večné šťastie ako keď žijeme 
a zomierame v službe chudobným, v náručí Prozreteľnosti a v aktuálnom 
zrieknutí sa seba samých, aby sme nasledovali Ježiša.“ (III, 359) 
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I. 
 

Deviatnik má pomôcť veriacim vo farnosti spoznať životnú cestu Vincenta de Paul. Vznikol pri 

príležitosti putovania relikvií po Slovenskej a Českej republike v roku 2019. Texty zamyslení 
môže čítať jeden, ale aj viacerí lektori. 

 

ÚVOD 

 

Vincent de Paul väčšiu časť svojho života prežil v Paríži. Pochádzal z roľníckej rodiny 
z južného Francúzska. Ako dedinský chlapec spolu so svojimi štyrmi súrodencami pomáhal 
rodičom pri poľnohospodárskych prácach. Vincent rád opakoval: „Bol som pastierom svíň“. 

Od rodičov dostal kresťanskú výchovu. Vďaka chlapcovej prirodzenej inteligencii jeho otec 
rozhodol, že sa Vincent stane kňazom. Kňazskú vysviacku prijal 23. septembra 1600.  Roku 

1608 sa dostal do Paríža. Nadviazal  kontakt s kňazom de Berulle,  veľmi vplyvnou osobnosťou 
tej doby. Vincent bol menovaný za almužníka na dvore kráľovnej Margot. Rozdával 
chudobným chlieb „v mene kráľovnej“. Neskôr bude rozdávať chlieb v mene Božom. 
  

Istý čas bol farárom v dedine Clichi. Tam získal svoju prvú pastoračnú skúsenosť. Pracoval 
s radosťou a vytrvalo. Rád bol s ľuďmi, kázal, navštevoval chorých. Sám o tom rozpráva: 
„Myslím, že ani pápež nie je taký šťastný vo svojom úrade, ako farár medzi ľuďmi dobrého 
srdca.“ 

 

Roku 1613 dostáva nové poslanie: stane sa z neho domáci duchovný v šľachtickej rodine de 
Gondi a má na starosti výchovu dvoch grófskych synov. V januári 1617 sa v živote pána 
Vincenta udiala radikálna zmena. Zasiahnutý Božou milosťou spoznáva svoje vlastné 
povolanie. Objavuje duchovnú chudobu ľudí. Začína kázať, poučuje ľudí o viere, o spáse 
duše, vyzýva aby sa oslobodili od hriechov a vykonali si generálnu sv. spoveď. 
 

Roku 1617 mu bola zverená veľmi zanedbaná farnosť Chatillon-les-Dombes. Spoznáva tu  
materiálnu chudobu ľudí a začína organizovať kresťanských laikov pre vzájomnú pomoc – 

pre aktívne žité kresťanstvo. 
 

Vincent vníma hlbokú krízu kňazského života; považuje to za príčinu duchovného úpadku 
veriacich. Začína viesť exercície pre ordinandov, ktorí sa pripravujú na kňazskú vysviacku, aby 
ich pripravil na zodpovednú službu. V tom čase ešte neboli kňazské semináre. To už sa Vincent 
stáva známym a naplno sa venuje mnohým sociálnym a misijným dielam.  
 

Roku 1625 Vincent so spoločníkmi zakladá Misijnú spoločnosť kňazov a bratov pre 

ohlasovanie evanjelia chudobným. Konajú ľudové misie po farnostiach. V tom čase mu 
Prozreteľnosť posiela Lujzu de Marillac, s ktorou v roku 1633 zakladajú Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky. Chudobným sa tak dostáva i materiálnej pomoci. Sú to akoby dve krídla 
Vincentovej činnosti: odstraňovať duchovnú, ale i materiálnu biedu ľudí. Nebo otvorené pre 
všetkých. „Nebo nie je len pre chudobných – je pre všetkých. Bohatí si ho zaslúžia tým, že 
pomáhajú chudobným.“ (sv. Vincent) 
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I. deň: VIERA V BOHA  

 

Vincent de Paul vo svojich tridsiatich rokoch prežíval hlbokú duchovnú 
krízu, temnú noc ducha. Na kráľovskom dvore v Paríži stretol istého teológa, 
ktorý bol slávnym kazateľom, preto ho kráľovná pozvala za dvorného 
kaplána. Avšak nečinnosť na kráľovskom dvore spôsobila, že teológ začal 
pociťovať strašné pokušenia proti viere v Boha. Nedokázal sa už ani 
pomodliť „Otče náš“ a cítil silné nutkanie až sa rúhať Kristovi. So svojimi 
útrapami sa zdôveril Vincentovi. V takomto strašnom duševnom stave 
ochorel.  

 

Vincent sa bál, že nakoniec v takom stave chudák zomrie, preto prosil Boha, aby na jeho dušu 
preniesol útrapy toho učenca. Teológ hneď pocítil, že tma jeho mysle sa stráca. Uznal všetky 
pravdy viery a zomrel v pokoji ducha. 

 

Potom pre Vincenta nastala ťažká skúška. Jeho dušu zahalil mrak, stal sa neschopným konať 
úkony viery. Pomáhal si tak, že na lístok si napísal modlitbu „Verím v Boha“ a nosil ho vo 

vrecku pri srdci. Dohovoril sa s Bohom, že zakaždým, keď si položí ruku na hruď, zrieka sa 
pokušenia. Takto umlčal diabla bez toho, aby s ním diskutoval.  
 

Druhý spôsob, ktorý Vincentovi pomohol oživiť vieru, bolo navštevovanie chorých. Vtedy 
pokušenia slabli. Pokušenie proti viere trvalo tri, či štyri roky.  
 

Až napokon inšpirovaný Božou milosťou urobil silné, neodvolateľné rozhodnutie: že z lásky 
k Ježišovi bude venovať svoj život službe chudobným. Len čo potvrdil tento zámer, pokušenia 
zlého ducha sa stratili a jeho duša sa naplnila nádherným jasom, v ktorom mohol kontemplovať 
všetky pravdy viery. Vincent vyšiel z tejto skúšky očistený a posilnený. Stretol Boha a stretol 

seba samého.  
 

Svätý Vincent de Paul, ty si skúsil utrpenie duše, keď sa stráca viera v Boha. 

Vyprosuj nám hlbokú úctu k Bohu a nadprirodzenú čnosť viery, aby sme 

dosiahli spásu. Nech sa oživená viera prejavuje aj v našich skutkoch lásky. 
 

„Medzi skutkami milosrdnej lásky niet takého,  
ktorý by poskytoval viac útechy,  

ako návšteva chudobných alebo chorých.“  
(sv. Vincent) 

 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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II. deň: KOMUNIKOVAŤ S BOHOM 

 

Roku 1612 bol Vincent menovaný za farára v Clichy. Dnes je to už súčasť 
Paríža. Tam získal svoju prvú pastoračnú skúsenosť. Pracoval s radosťou 
a vytrvalo. Rád bol s ľuďmi, kázal, navštevoval chorých. Sám o tom 

rozpráva: „Bol som chudobným farárom na vidieku. Moji farníci boli takí 
dobrí. Keď som im napríklad povedal, aby prišli na spoveď v prvú nedeľu 
mesiaca, poslušne prišli každý mesiac a ja som videl, ako to prospieva ich 

dušiam. Hovoril som si: Môj Bože, aký som šťastný, že mám takých dobrých 
ľudí. Myslím, že ani pápež nie je taký šťastný, ako farár medzi ľuďmi 
dobrého srdca.“ 

 

Čo bolo príčinou jeho šťastia? To, že plnil Božiu vôľu; konal to a len to, čo chce Boh. Priľnúť 
k Bohu, pripútať sa k Nemu ako človek v núdzi alebo ako dieťa, ktoré sa s radosťou drží ruky 
svojho otca. To je Vincentovým cieľom: hľadať vždy útočište v Bohu. Zdá sa, že s Bohom 

uzavrel trvalé priateľstvo. Boh je u neho na prvom mieste: „Treba pracovať na česť a slávu 
Božiu a snažiť sa mať čo najväčšiu úctu k Pánovi. Žiť v Božej prítomnosti, často pozdvihnúť 
k Nemu svoju myseľ a posúdiť veci iba potom, keď sme k Nemu pozdvihli svojho ducha.“ 

 

V každodennom kolobehu života sa ľahko stáva, že zabúdame na Boha, na Božiu prítomnosť, 
zabúdame na modlitbu, na rozhovor s Bohom - o tom čo konáme a o tom, čo máme konať. 
Často neposudzujeme svoje skutky, nepýtame sa, či to čo robíme, chce aj Boh. Alebo to čo 
robíme, či robíme dobre – z lásky k Bohu.  

 

Žijeme vo svete komunikácii. Prostredníctvom internetu a iných médií si 

dokážeme nájsť návod ako postupovať pri mnohých prácach. Na orodovanie 
svätého Vincenta nech nájdeme aj spojenie s Bohom. 

 

„Odovzdajme sa Bohu, aby sme odteraz konali  
všetky naše skutky z lásky a preto, aby sme sa mu zaľúbili.  

Takto sa stane, že každý náš skutok, akokoľvek malý,  
bude veľkým a záslužným pred Jeho Božskou velebou.“  

(sv. Vincent) 

 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

 

III. deň: HORLIVOSŤ PRE BOŽIE KRÁĽOVSTVO 

 

Vincent je človek uchvátený láskou k Bohu a táto milosť mu dáva vlastnú 
tvár. Priznáva však, že nemá dobrú povahu: „Rozčuľujem sa, som nestály, 
sťažujem sa a posudzujem.“  

 

Jeho chyby však neprekážajú Božím plánom. Má aj vlastnosti silných: 
statočnosť, odvahu, ale nadovšetko horlivosť. Neznáša bezcitnosť 
a záhaľku. Božia milosť stavia na jeho prirodzenosti. 

 

Vincentova misia nadobúda konkrétnu podobu v roku 1617. Zavolali ho do domu istého ťažko 
chorého sedliaka, ktorého všetci považovali za nábožného človeka. Vincent ho povzbudil ku 
generálnej spovedi. Po spovedi si tento ťažko chorý muž dal zavolať pani de Gondi aj svojich 

príbuzných. Ďakoval im, že mu zavolali kňaza. Priznal, že na duši mal zatajovaný ťažký hriech 
ešte od svojej mladosti, ktorý sa hanbil vyznať. Vincent mu pomohol oslobodiť sa od hriechu, 
zbaviť sa výčitiek svedomia a zachrániť si dušu od večného zatratenia.  
 

Vincent spomína túto udalosť a pokračuje: „Ten človek zomrel. Spomínaná grófka de Gondi na 
základe tejto udalosti pochopila nevyhnutnosť generálnej spovede a prosila ma, aby som 

nasledujúci deň kázal na túto tému. Urobil som tak – v dedine Folleville - a Boh požehnal moju 
kázeň natoľko, že všetci tamojší obyvatelia pristúpili k svätej spovedi. Bolo ich tak veľa, že som 
musel zavolať ešte dvoch pátrov jezuitov, aby mi pomohli spovedať, kázať a vyučovať 
katechizmus.“ 

 

Stalo sa to 25. januára 1617, na sviatok Obrátenia svätého Pavla. Vincent bol už 17 rokov 
kňazom. Tu spoznal, čo je podstatou jeho kňazského poslania: pomáhať ľuďom ku spáse. Táto 
skúsenosť ho viedla k myšlienke konať ľudové misie, aby boli ľudia poučení o svojej viere, 

o spáse duše. Na túto službu sa k nemu pridali viacerí kňazi. 
 

Svätý Vincent, pomôž nám robiť to, čo nám vnuká Svätý Duch. Vypros nám 
odvahu konať to, čo obnoví život milosti v dušiach ľudí, ktorí stratili smer 
k nebu. Daj nám v jednoduchosti srdca povzbudiť seba aj najbližších 
k svätej spovedi. Zavolať kňaza k ťažko chorému. Starať sa aj o čistotu 
svojej duše.  
 

„Musíme byť pevne presvedčení, 
že chudobní sú údmi Božieho Syna 

a v nich slúžime osobe Ježiša Krista.“  
(sv. Vincent) 

 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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IV. deň: NAJVÄČŠÍ POKLAD 

 

Po silnom zážitku vo Folleville začal Vincent rozmýšľať, akú odpoveď má 
dať na Boží hlas, ktorý k nemu tak zreteľne prehovoril hlasom umierajúceho 

starca a šepotom z úst stoviek jemu neznámych ľudí spoza mriežok 
spovednice. Necítil sa už dobre v úlohe vychovávateľa neposlušných 
šľachtických synov. Objavil svoje vlastné povolanie. Volal ho jednoduchý 
chudobný ľud. Biskup mu ponúkol zanedbanú farnosť Chatillion-les-

Dombes, pre ktorú hľadal horlivého pastiera. Mestečko neďaleko Ženevy 
bolo silne zasiahnuté kalvinizmom. Farnosť mala šesť kaplánov, ale ich 
život bol pohoršlivý. Chodili do krčiem, hrali karty, neslúžili sv. omše... 
Vincent si uvedomil, že premenu ľudu musí predchádzať premena kléru. 

 

V tom čase totiž vo Francúzsku ešte neboli kňazské semináre. Kto chcel byť kňazom, vyučil sa 
u svojho farára a mohol byť vysvätený. Zanedbanosť ľudu bola výsledkom nedostatočnej 
kvalifikovanosti a nehodnosti kňazov. Bolelo ho to a hľadal Božiu odpoveď. 
 

Raz cestoval v koči spolu s biskupom Augustínom Poitier, jedným z najhorlivejších biskupov. 
Zdalo sa, že biskup zadriemal, preto všetci v koči stíchli. Po chvíli však biskup povedal: „Zdá 
sa mi, že som našiel rýchlu a účinnú metódu na prípravu kandidátov vysviacky. Treba ich 
zhromaždiť v mojom dome, aby si vykonali exercície a poučili sa o kňazských záväzkoch 
a povinnostiach.“ Na to Vincent povedal: „Sám Boh Vám, Exelencia, vnukol túto myšlienku.“ 

Biskup odpovedal: „Tak do práce! Urobte program, zoznam tém, o ktorých treba hovoriť 
a príďte dva – tri týždne pred vysviackami a budete organizovať exercície.“ 

 

To bol znak od Boha, ktorý Vincent očakával. Okrem Vincenta prednášali ordinandom aj 
doktori zo Sorbony. U Vincenta si všetci kandidáti vykonali generálnu spoveď. Tak sa zrodila 
nová forma činnosti pre Vincenta a jeho spoločníkov: exercície pre kandidátov na kňazskú 
vysviacku. Ako sa neskôr sám vyjadril, „oni sú najbohatším a najcennejším pokladom, aký 
Cirkev vložila do jeho rúk.“ 

 

Kňazské povolanie je najcennejším pokladom pre rodinu, z ktorej Boh 

povoláva, i pre farnosť. Treba ho starostlivo opatrovať, ochraňovať 
a podporovať modlitbou a obetou. Svätý Vincent, vypros nám u Boha 

dostatok dobrých a svätých kňazov. 

 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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V. deň: EVANJELIZOVAŤ  SKUTKAMI LÁSKY 

 

V konkrétnych podmienkach, ktoré Vincentovi vytvárali misie, mu stále ešte 
niečo chýbalo, čo by ho poučilo o úlohách, ktoré mu pripravovala 
Prozreteľnosť. Príležitosť sa naskytla, keď bol farárom vo farnosti Chatillon-

les-Dombes. Raz v nedeľu sa chystal na sv. omšu, keď mu prišli povedať, že 
na kraji dediny žije chudobná rodina a všetci sú tak chorí, že si nevládzu ani 
pripraviť jedlo. Hrozí, že pomrú od hladu. Vincent pohnutý touto správou 
vyzval na kázni veriacich, aby tejto rodine pomohli. Jeho súcit bol nákazlivý, 
lebo ako sám povedal: „Boh sa dotkol sŕdc poslucháčov.“ 

 

Po vešperách sa aj sám Vincent vybral navštíviť nešťastníkov. S prekvapením stretával mnoho 

ľudí, ktorí im prejavili skutok milosrdenstva. Keď prišiel do domu, sám sa presvedčil o krajnej 

biede rodiny. Tým, čo boli najťažšie chorí, udelil sviatosti. Videl veľké množstvo zásob, ktoré 
priniesli farníci. Táto udalosť bola pre neho ďalším znamením Prozreteľnosti. Povedal si: „títo 
nešťastníci dostali dnes príliš veľa dobrých vecí, ale zajtra sa im jedlo pokazí. V takomto 

milosrdenstve chýba poriadok. Treba to zorganizovať.“ O tri dni Vincent zvolal vznešené dámy 
z mesta. Predložil im plán, ako môžu účinne pomáhať chudobným vo svojom okolí tak, aby to 
skutočne poslúžilo. Povzbudil ich, aby si založili združenie, ktoré bude pomáhať aj iným 
chudobným chorým v ich obci a predložil im napísané pravidlá, ako môžu účinne organizovať 
túto službu. 
  

Uvedomil si, že kresťanská láska je cenná, avšak treba ju organizovať, ak má priniesť úžitok. 
Dámy ochotne prijali jeho návrh a utvorili Spolok kresťanskej lásky. Bolo to v novembri 1617. 

To bol základ prvého diela, ktoré Vincent založil. Dodnes pôsobia v mnohých krajinách, aj 
u nás, ako ženská kresťanská organizácia pre pomoc chudobným - Spolky kresťanskej lásky. 
 

Ďakujeme ti, svätý Vincent, za tvoj príklad. Nech nám pomáha prekonávať 
našu pohodlnosť, náš nezáujem o ľudí v našom okolí. Nech je Božie 
evanjelium čitateľné z našich skutkov lásky. 
  

„Treba aby citová láska prešla do lásky činnej,  
čo znamená slúžiť chudobným s radosťou,  

odvahou, vytrvalosťou a láskou.“  
(sv. Vincent) 

 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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VI. deň: UTORKOVÉ KONFERENCIE – DUCHOVNÁ 
FORMÁCIA KŇAZOV I CHUDOBNÝCH 

 

Vincent de Paul si od začiatku uvedomoval žalostný duchovný stav kléru. 
Istého dňa prišiel k nemu jeden z kňazov, ktorého trápila tá istá starosť a 
povedal: „Pán Vincent, prečo neutvoríte takú skupinu, ktorej cieľom by bolo 

udržať v nás počiatočnú horlivosť? Vincent uveril, že v týchto slovách opäť 
počuje Boží hlas. Bol to jemu vlastný spôsob počúvania: nie 
prostredníctvom vízií či zjavení, ale cez potreby v konkrétnej situácii, 
predložené formou prosby samotného záujemcu, alebo niekoho, kto hovorí 
v jeho mene. Vincent, aj keď si uvedomoval, že je niečo potrebné vykonať, 
vždy čakal na takéto prejavenie sa plánov Prozreteľnosti. 

 

Exercície pre kandidátov na kňazstvo predstavovali len začiatok Vincentovej práce na reforme 

kléru. Vincent a jeho misionári začali využívať misie na zhromažďovanie kňazov z okolitých 
obcí, kde konali misie, aby aj im prednášali na tému dôstojného vykonávania pastoračných 
povinností. Vincent už roky premýšľal a skúšal nové metódy práce s klérom, ktoré by sa 
odlišovali od exercícií pre kandidátov na kňazskú vysviacku a dopĺňali ich. Ako inšpirácia mu 
poslúžil príklad starovekých otcov púšte, ktorí sa z času na čas schádzali, aby sa zúčastnili na 
duchovných konferenciách. Zaviedol takzvané „utorkové konferencie“. 

 

Vincent, verný svojej metóde duchovného vodcu, sa neuspokojil len s udeľovaním teoretických 
rád účastníkom konferencií. Hneď ich zapriahol do práce. Na jeho odporúčanie konali misie 
pre murárov a tesárov. Po nich nasledovali ďalšie: pre vojakov kráľovskej gardy, pre 
robotníkov parížskych manufaktúr, pre ženy z útulkov, pre chudobných z nemocnice 

Milosrdenstva... Vincentova vynaliezavá milosrdná láska, sa takouto obchádzkou dostala aj 
k chudobným v meste, kde Misijná spoločnosť nemala dovolenie konať svoju činnosť. 
 

Svätý Vincent de Paul, Tvoja vynaliezavá láska nech nám pomáha pochopiť, 
že dnešnému človeku nestačí len dať chlieb, práva a prácu. Treba mu dať 
Boha. Pretože najväčšou chudobou je neprítomnosť Boha. 
 

„Milujme Boha, bratia moji, milujme Boha,  

ale námahou svojich rúk a v pote našich tvárí.“  
(sv. Vincent) 

 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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VII. deň: SPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY  
– MATERIÁLNA POMOC CHUDOBNÝM 

 

Pre duchovnú pomoc kňazom a chudobným už Vincent našiel vhodnú 
formu. Trápilo ho však, že chudobní nepocítia aj materiálnu a ľudskú formu 
kresťanskej lásky. Charitatívne bratstvá narastali. Vyskytli sa však medzi 
nimi aj zneužitia, vznikali problémy a počiatočné nadšenie opadávalo. Aj v 

Paríži sa utvoril spolok šľachtických dám, ktoré slúžili chudobným. Medzi 
nimi vynikala vdova, Lujza de Marillac. Vincent ju spočiatku zapájal do 
pomoci Bratstvám kresťanskej lásky po dedinách. Navštevovala ich, 
naprávala nedostatky, karhala zneužitia, povzbudzovala, vysvetľovala im 
pravdy viery. V Paríži dámam tiež pominulo prvotné nadšenie, posielali k 
chudobným svoje slúžky. To nebolo v súlade s Vincentovou koncepciou 

kresťanskej lásky, ako osobného angažovania sa kresťana. Chudobní 
potrebovali láskavú starostlivosť. Hľadal preto vhodnejšiu formu pomoci. 

 

Začiatkom roku 1630 na misiách v dedine Suresnes stretol Vincent  mladú dedinčanku Margitu 
Naseau. Boh mu ju poslal ako odpoveď na jeho dlhé hľadanie. Bolo to chudobné dievča, 
kraviarka, bez vzdelania. Kúpila si šlabikár, naučila sa čítať a učila aj iné dievčatá. Keď sa 
dozvedela, že v Paríži je Bratstvo kresťanskej lásky, ktoré slúži chudobným chorým, pocítila 
silnú túžbu pracovať v ňom. 
 

„Boh ju tak miloval, že sa stala prvou dcérou kresťanskej lásky. Keď Boh poslal Margitu, pošle 
aj ďalšie,“ - bol si už Vincent celkom istý, že je to Boží úmysel. Začali prichádzať aj iné 
dievčatá, niektoré pritiahla Margita. Postupne sa zrodila myšlienka založiť z nich inštitút. Bolo 
treba konať veľmi rozvážne a výrazne dať najavo, že nejde o spoločenstvo mníšok, ale 
svetských osôb, ktoré sa budú môcť slobodne pohybovať po uliciach mesta, chodiť do 
nemocníc alebo do väzníc. Nemali nosiť habit, ale jednoduchý odev dedinčaniek z okolia 

Paríža. 
 

Dňa 29. novembra 1633 sa skupina vybraných dievčat ubytovala v dome Lujzy de Marillac, 

aby začali prácu na získaní „solídnych cností“. V tento deň sa zrodila Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky. Lujza de Marillac im zostavila krátke pravidlá, ktoré im Vincent postupne 
vysvetľoval. 
 

Utrpenie chudobných bolo prvou pohnútkou Vincentovho súcitu a charitatívnych podujatí. 
Vincent bol predovšetkým človekom, ktorého drvilo utrpenie blížnych. Vravieval: „Nesmieme 
hodnotiť chudobných podľa ich vonkajšieho výzoru... často sú prízemní. Ale obráťte medailu 
a vo svetle viery uvidíte, že práve títo chudobní ľudia nám predstavujú Božieho Syna, ktorý sám 
chcel byť chudobný... Slúžiť chudobným znamená slúžiť samotnému Kristovi.“ 
 

Pane Ježišu, Ty si nás upozornil, že chudobných budeme mať vždy medzi 
sebou. Na príhovor sv. Vincenta otvor naše oči a srdcia, aby sme ich 

neposudzovali, ale aby sme im prejavili lásku, ktorá nám otvorí nebo. 
 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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VIII. deň: AKTIVITY KRESŤANSKEJ LÁSKY: DETI, ... 
 

Jedného dňa sa Vincent vracal z vidieka, z misií. Pri parížskej mestskej bráne 
videl žobráka, ktorý práve mrzačil končatiny malého dieťaťa. Vincent sa 
vrhol na naničhodníka a zvolal: „Barbar! Z diaľky som ťa považoval za 
človeka, ale pomýlil som sa!“ Dieťa mu vzal, zavinul ho do svojho plášťa a 
odniesol. 

 

V tom čase bolo v Paríži množstvo odložených detí. Dráma slobodných 
matiek nemala iné riešenie, iba novorodenca položiť ku bráne kostola v 
nádeji, že sa ho niekto ujme. Odložené deti, ktoré nezomreli od hladu alebo 
od zimy, umiestňovali v mestskom zariadení nazývanom jasle. Odtiaľ si ich 
za pár drobných mincí kupovali najmä žobráci. Často im zmrzačili údy a 
využívali ich na žobranie. 

 

Situácia odložených detí  bola v tom čase verejným tajomstvom. Nikto nemal odvahu boriť sa 
s týmto strašným problémom. Najprv bolo treba odstraňovať predsudky. Odložené deti boli 
označované „za deti hriechu“, pre ich nemanželský pôvod. Bola potrebná odvaha v mene 

evanjelia postaviť sa proti takému všeobecnému spôsobu myslenia. Vincent ju mal. 
 

Predložil tento problém dámam z Bratstva kresťanskej lásky. Najťažšie bolo prekonať ich 
predsudky. Napokon začali pokus s dvanástimi deťmi, ktoré prijali. Bolo potrebné hľadať im 
miesto na bývanie, obživu, peniaze... Po počiatočných ťažkostiach Vincent rozhodol: „budeme 
prijímať všetky deti!“ 

 

Táto láskavá starostlivosť o odložené deti sa stala jednou z najcharakteristickejších čŕt 
Vincentovej charitatívnej činnosti. Práve deti spôsobili, že sa Vincent stal osobitným spôsobom 
otcom chudobných. Často musel povzbudzovať k prekonaniu ťažkostí pri tejto starostlivosti: 

„Náš najdobrotivejší Spasiteľ povedal svojim učeníkom: Nechajte deti prichádzať ku mne... 
Boli by sme neverní jeho milosti, keby sme sa dali znechutiť pre nepohodlie a starosti, ktoré pre 
to znášame.“ 

 

Sestry povzbudzuje k nadprirodzenému postoju: „Dcéry moje, čo dostanete za to, že slúžite 
týmto chudobným deťom, ktoré svet opustil? Samého Boha vo večnom živote. Dcéry moje, dá 
sa to s niečím porovnať?“ 

 

Svätý Vincent de Paul, pomáhaj nám aj v dnešnej dobe, aby sme k prijatiu 

a výchove detí mali evanjeliový prístup a lásku. 
 

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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IX. deň: VINCENTOV ODKAZ JE STÁLE AKTUÁLNY 

 

Najkrajšou a najobdivuhodnejšou črtou Vincenta de Paul je činná kresťanská 
láska. Nie je na to presné označenie. U neho bolo všetko kresťanskou láskou: 
misie, vedenie seminárov, exercície a rovnako dôležitou súčasťou 
evanjelizácie boli aj služby telesnej kresťanskej lásky: nájdené deti, žobráci, 
galejní trestanci, pomoc regiónom drancovaným vojnami, služba chorým, 
opusteným ľuďom a mnohé iné ľudské biedy, ktoré vôbec nie sú okrajovým 
doplnkom diela evanjelizácie. 

 

Diela Vincentovej lásky plynú dvoma riečiskami: misie a skutky lásky. Vzájomne sa 
podmieňujú a dopĺňajú. Prameň je však jeden - evanjeliová láska. „Vy, drahé sestry, máte týmto 
biednym nemocným reprezentovať Božiu dobrotu“. Toto majú robiť dcéry kresťanskej lásky. 
Teda, aby Božia láska prenikla a zmenila naše životy, aby táto láska bola svedectvom našej 
práce, musíme mať pred očami Ježiša Krista, kontemplovať ho v modlitbe, aby sme z neho 

čerpali silu pre náš život. Misionárom povie: „Láska nemôže zostať záhaľčivá! Ženie nás 
pracovať na spáse a na potešení iných.“  

 

A v konečnom dôsledku ide o Božie kráľovstvo: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho 

spravodlivosť»... Chcem povedať, že nestačí konať tak, aby Boh vládol v nás, a tak aby sme 

hľadali jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, ale máme si priať a snažiť sa, aby sa Božie 
kráľovstvo rozšírilo všade, aby Boh vládol vo všetkých dušiach, aby na zemi bolo iba jediné 
pravé náboženstvo a svet žil inak ako žije. To sa uskutoční prostredníctvom Božej sily 
a prostriedkami, ktoré má Cirkev, aby jeho spravodlivosť všetci hľadali a nasledovali svätým 
životom, aby ním bol dokonale oslávený aj v čase, aj vo večnosti.“ 

 

V skúsenosti sv. Vincenta nachádzame také vnímanie človeka, ktoré ovplyvňuje jeho myslenie 
a činnosť. Prejavuje sa to v myšlienke, že netreba sa postarať iba o to, aby chudobní neboli 
vylúčení z diela spásy, ale omnoho viac: dať im prvé miesto. Sv. Vincent vo svojej dobe 

poukázal na to, že základná os Kristus - Cirkev - chudobní je narušená. Jeho snaha o obnovu 

kresťanského života aj dnes spočíva v otvorenosti na Božiu lásku voči ľuďom a naučiť ľudí 
milovať Boha a svojich bratov: „Boh miluje chudobných a teda miluje tých, čo milujú 
chudobných. Lebo keď skutočne niekoho milujeme, milujeme aj jeho priateľov a služobníkov. 
Malá Misijná spoločnosť sa usiluje s láskou slúžiť chudobným, ktorí sú Božími miláčikmi. A tak 
máme dôvod dúfať, že pre lásku k nim Boh bude milovať nás. Tak teda, brata moji, venujme sa 
s novou láskou službe chudobným, ba vyhľadávajme tých najchudobnejších 
a najopustenejších.“ (sv. Vincent) 

 

Dobrotivý Bože, nech nám prítomnosť telesných pozostatkov sv. Vincenta 
sprítomní jeho ducha preniknutého evanjeliovou láskou. Nech jeho hrdinský 
príklad lásky zanechá trvalé stopy aj v našom duchovnom živote. 
  

Nasledujú litánie k sv. Vincentovi a modlitba. 
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II. 
 

Novéna k úcte sv. Vincenta de Paul pozostáva z modlitieb za určitú osobitnú vec počas 
deviatich dní. Predstavuje spôsob meditácie, ktorej účelom je lepšie spoznať život tohto svätca 
a pozýva nás k obráteniu a napredovaniu na ceste svätosti. Každý deň novény je vhodné ukončiť 
modlitbou Otčenáš, Zdravas a 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 daj, 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  

 

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  
 

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  

 

Počas Vincentovho 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 

 

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, štvrti, kde žijeme, alebo 

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

▪ Darí sa mi vychádzať s ostatnými tak, aby som vytváral prostredie pre lepšie vzájomné 
spolužitie?  

 

PIATY DEŇ - Eucharistia a sviatosť zmierenia  

 

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  
 

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  
 

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?  

 

ÔSMY DEŇ - Evanjelizácia 

 

Skúsenosti svätého Vincenta a jeho dôvera v Ducha Svätého mu ukázali, že má ohlasovať 
radostnú zvesť spásy všetkým, ale zvlášť chudobným.  
 

Otázka do života:  

▪ Sme evanjelizátormi skrze svoj krst. Ako sa delím o evanjelium svojimi slovami a 
skutkami v každodennom živote?  

▪ Našiel som nové cesty, ktorými môžem evanjelizovať?  
▪ Viem si vyhradiť čas na to, aby som sa nechal formovať a tak prehĺbil svoju vieru?  

 

DEVIATY DEŇ - Najsvätejšia Trojica  

 

Svätý Vincent pozýval všetkých, aby vzdali úctu Bohu v 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? 
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Pri prinesení relikvií do kostola 

JKS 417 - Hľa otvára sa brána nebies dokorán 

JKS 498 - Ježišu Kráľu neba i zeme 

Žalm - Ako je dobre oslavovať teba, Pane 
 

Omšové piesne   
JKS 237, 241, 246, 247, 248, 252, 259  

 

Omšová pieseň k sv. Vincentovi  

Ó, nebeský patrón sirôt 
 

Chválospev po sv. prijímaní 
Žalm -  Milostivý a milosrdný je Pán 

Žalm - Chváľ Jeruzalem Pána 

Žalm - Skúste a presvedčte sa 

Žalm - Čerpajme vodu s radosťou 

Žalm - Jasaj Bohu celá zem 

Žalm - Velebte P8na všetky národy 
 

Záver sv. omše 

JKS 228 - Nebo i zem vyhlasujte 

JKS 231 - Pozdravujme Božské srdce 

Povzdych - Ó svätý Vincent, ty muž Božej lásky 

Pieseň - sv. Vincent Otec náš 

Pieseň - sv. Vincent nástroj Pána 

Pri odnášaní relikvií 
Ž - Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium  

 

Navrhnuté piesne a žalmy sú len pomôckou pre organistu. Možno použiť aj iné vhodné piesne, 

zvlášť tie, ktoré ľudia poznajú a radi sa zapájajú do ich spevu.  
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PODNETY K ÚVAHE PRED RELIKVIÁROM 
 
Čo môžem prosiť od Pána Boha na príhovor sv. Vincenta? 

 

Pán Vincent, ako ho volali, prišiel aj k nám. Ako to mal vo zvyku, chce vidieť v akej sme 
situácii, ako žijeme, chce počúvať každého z nás, aby nám pomohol. On sa nachádza už v Božej 
sláve. Jeho príhovor je mocný pred Pánom, vyprosí nám pomoc.  
 

Prostredníctvom svätého Vincenta môžeme ďakovať Bohu za všetky dary, ktoré denne 
dostávame z Božej dobroty. Za životné úspechy, za dar pokoja, za dar viery, za dar svojej 
rodiny, za deti ... za mnohé dobrá, ktoré denne dostávame. 
 

Vyjadrime pred Vincentom s dôverou a úprimne, ako žijeme, ako sa míňajú naše roky ... 

 

Pán Vincent je otcom chudobných. Otvorme si pred ním srdce, povedzme mu aj o svojich 

bezsenných nociach, keď nás ťažia problémy. Niekedy je bolesť tak veľká, že ju nedokážeme 
nikomu vypovedať, ani pred najbližšími. Vincent  v Božom svetle to pochopí v celej hĺbke ... 
On vyprosí svetlo a Božiu pomoc. 
 

Pán Vincent poznal ťažkosti života zblízka. Aj on, ako mnohí z nás, sníval v mladosti 

o výnosnom postavení. Na ceste za bohatým dedičstvom sa dostal do rúk pirátov a predali ho 

za otroka. Vo svojom ťažkom položení sa stretol s ešte väčším otroctvom: so stratou a zapretím 
viery u svojho otrokára. S pomocou Božou mu pomohol vrátiť sa späť do Cirkvi.  
 

Možno sa aj z nás niekto dostal do osídiel pirátov tejto doby a žijeme v otroctve. Žijeme 
v otroctve strachu z nového dňa; v strachu o budúcnosť; v strachu o svoje deti, kam ich unáša 
prúd sveta; mám strach, že prídem o prácu, alebo že ju nenájdem; mám strach z chudoby; 

strach, že prídem o priazeň mocných, ak nevyhoviem ich požiadavkám; mám strach pred 
exekútorom; strach pre rozpadom rodiny, strach z prírodných pohrôm; strach z terorizmu; 

strach pred chorobou; pred smrťou ... Mám strach, že nebudem ako iní, že ma vysmejú. a mnohé 
iné obavy trápia moju dušu. 
 

Pán Vincent, môžeš mi pomôcť v mojom utrpení? Ako to, že sa strach usídlil v mojom 

dome, v mojom srdci? Kto vnáša strach do môjho života a kto ma ho zbaví? 

 

Svätý Vincent mi možno položí životne dôležitú otázku: A máš strach o spásu svojej duše? 

Máš strach o spásu svojich najbližších, za ktorých nesieš zodpovednosť pred Bohom? Odovzdal 

si im dar viery, ktorý si dostal? Pomáhaš im z neho žiť a zveľaďovať ho?  
 

Vincenta zavolali k ťažko chorému starcovi. Bol to človek známy svojou nábožnosťou. Vincent 

mu navrhol, aby si vykonal generálnu svätú spoveď; aby si zhodnotil celý svoj život a 

vyspovedal sa.  Po spovedi sa starec oslobodil od všetkého strachu, jeho dušu naplnila veľká 
radosť. Ďakoval všetkým, že mu zavolali tohto kňaza, ktorý mu pomohol, lebo inak by bol 

zatratený pre ťažké hriechy z ktorých sa celé roky nevyznával.  
 

Vincent bol praktický človek. Pochopil, že k šťastiu človeka neprivedie teoretizovanie, ale 
úprimné pokánie pred Bohom.  
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Možno aj potom budem prežívať strach. Ale bude mať už inú podobu: budem mať strach, či 
má kto pomôcť starenke v susedstve s nákupom; či nehladujú deti v niektorej rodine, kým u nás 
je prebytok; tento strach ma urobí viac človekom, naplní radosťou, ktorú môže dať len Ježiš. 
Lebo On povedal: čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili ... poďte, 
požehnaní, zaujmite miesto v mojom kráľovstve. V tichom zamyslení pri relikviách svätého 
Vincenta, prosme si o Božiu  milosť k úprimnému pokániu, aby  náš duch získal pravú slobodu 
Božích detí, ktorú dáva len Boh! 
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ADORÁCIA 
Život, poslanie a láska Ježiša Krista - ako ju vnímal sv. Vincent de Paul 

 

pieseň + hudba 

 

Ježišu, prítomný v Najsvätejšej Sviatosti, dôverujem Tvojej láskavosti. Pozývaš ma: „Poďte ku 
mne...“ Chceš, aby som nemal strach pred Tebou, ale aby som prichádzal k Tebe s veľkou 
dôverou. Preto si sa uponížil a ukryl si sa pod spôsobom chleba. Aké je to šťastie pre mňa, že 
môžem byť tu s Tebou! Potrebujem ťa, Pane! Potrebujem Tvoje svetlo, aby som správne chápal: 
potrebujem Tvoju lásku, aby som mohol mať rád blížneho; potrebujem Tvoje odpustenie, aby 
som sa spasil, potrebujem Tvoj chlieb, aby som neomdlel od hladu, potrebujem Tvoju podporu, 

aby som nepadol. Prichádzam k Tebe, pretože ma pozývaš a chceš ma posilniť. Vypočuj teda 
moje mnohé prosby, nesmierne láskavý Ježišu!  
 

ticho  

 

Klaniam sa ti, Boží Syn a syn Panny Márie. Ty si moje svetlo a moja spása. Keď som s Tebou, 
nebojím sa! S tebou je moje srdce bezpečné. V teba skladám dôveru v ťažkých chvíľach života, 
v tebe nájde moja duša občerstvenie. S Tebou môžem vykonať každý dobrý skutok a dosiahnuť 
večný život. Pane Ježišu, tichý a pokorný srdcom, ukáž mi, čo je pre mňa najpotrebnejšie. Tebe 
zverujem svoju dušu. Dokonči, Pane, dielo, svojej lásky, ktoré si začal vo mne sviatosťou krstu. 

Dobrý a láskavý Bože, súcitný s každým, kto je unavený a obťažený. Prosím Ťa za všetkých 
trpiacich, telesne i duchovne. Posilni ich, Pane, udržuj ich v odvahe, pomôž im ku spáse. Koľké 
ťažkosti trápia ľudí! Mnohým chýba viera, nádej i láska. Ale v Tebe môžu nájsť účinný liek, 
pretože Ty si svetlo pravdy, nádej na večný život v blaženosti a nevyčerpateľný prameň lásky. 

Pane Ježišu, túžim, aby prišli všetci ľudia za Tebou, aby v Tebe našli spásu! Ježišu, daj mi 
poznať k čomu ma povolávaš! Akým spôsobom môžem pomôcť, poslúžiť týmto telesne a 
duchovne trpiacim – Tvojim maličkým?  
 

ticho, pieseň 

 

Jeden zo spôsobov, ktorý môžeme nasledovať a učiť sa uskutočňovať vo svojom živote nám 
ponúka sv. Vincent de Paul. Jeho život, poslanie a lásku, ktorú videl na Kristovi charakterizujú 
tri znaky:  

• Kristova láska bola afektívna - citová, vychádzajúca zo srdca a súčasne bola láskou 
efektívnou - činnou a účinnou. Pre Vincenta je Ježišova Tvár tvárou robotníka - 

unaveného, urobeného sedliaka. Preto Vincent zavrhuje lásku, ktorá je nečinná, 
pozostávajúca iba z vysokých citov. Nazýva ju „preludom“ a vysvetľuje, že láska, ktorá 
má iba veľké slová a krásne myšlienky, viac škodí, ako prospieva. Skutočná láska je tá, 
ktorá sa oddáva Ježišovi, aby sa potom rozdala ľuďom - tak ako sa Kristus vydal a sám 
obetoval svoj život. Vincent často opakuje tento výraz: oddať sa Kristovi, aby sa potom 
vykonalo to, alebo ono dielo. Pristupujme ku všetkému v živote skrze Krista, cez 
oddanie sa Kristovi. Život, poslanie a láska sa musí uskutočňovať v oddaní sa Bohu.  



124 | L I T U R G I C K É  T E X T Y  

 

ticho, pieseň  
 

• Kristova láska, ako ju vnímal Vincent, je bezodplatnosť, štedrosť lásky, 
nezištnosť. Stále ju pripomína kňazom, sestrám... hovorí: „Musíme najprv hľadať 
Božiu slávu, potom nám bude pridané aj blaho Spoločnosti.“ Nezištná práca znamená 
pracovať aj bez mzdy, pracovať tak, aby sme druhým neboli na obtiaž, vedieť urobiť 
zadarmo. Nezištnej práci zodpovedá na druhej strane aj vďačnosť za obdržané 
dobrodenia voči pozemským dobrodincom. V prvom rade vďačnosť voči Bohu, ako 
prvému a najväčšiemu Dobrodincovi. Prežívaná vďačnosť u Vincenta svedčí o 
vyváženosti jeho duchovného života. Hovorí: „Rovnako toľko času musíme vynaložiť 
na poďakovanie za obdržané milosti a dobrodenia, ako by sme prosili Boha o nové 
milosti!“ Vďačnosť charakterizuje Vincentov prirodzený, aj nadprirodzený život. 

ticho, pieseň 

 

• Kristova láska je vždy v zhode a v spojení s Božou vôľou. Zjednotenie s Božou vôľou 
je ďalším podstatným prvkom duchovného života a náuky Vincenta. Opiera sa o 
Evanjelium sv. Jána, ktoré hovorí o Ježišovom vzťahu k Otcovi: „Mojím pokrmom je 
plniť vôľu toho, ktorý ma poslal.“ Kristus nerobí nič sám od seba, robí, to čo vidí robiť 
svojho Otca. Toto má byť duch pravého misionára. Pre Vincenta je Božia vôľa oporou, 
pokrmom. Vincent tvrdí, že prácu nemáme robiť, aby sme ju mali urobenú, ale aby sme 
v nej plnili Božiu vôľu. Božiu vôľu Vincent vnímal cez sv. Písmo a cez Cirkev - to je 

prameň Zjavenia. Druhý prameň, kde vidí Vincent Božiu vôľu je v udalostiach a 
potrebách. Hovorí: „Udalosti a potreby sú PÁNI, ktoré nám posiela Boh“. Vincentov 
postoj a pravidlo je: „Aby som skutočne žil, musím druhým k životu pomáhať a život 
poskytovať.“ Žijem teda skutočne len vtedy, keď s mojou pomocou žijú druhí. V účasti 
na živote druhých, nachádzam aj vnútornú radosť. Len touto účasťou na živote blížneho 
mám účasť aj na Božom živote, inak zostane môj život ilúziou.  

(spracované podľa: André Dodin: Spiritualita sv. Vincenta de Paul)  
 

ticho, pieseň 

  

Ukončenie adorácie podľa Modlitebníka... 
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RUŽENEC 
 

Radostný ruženec 
 

ÚVOD  
 

Modlitba posvätného ruženca je prostriedok, ktorý nám denne pomáha cez Máriu kráčať k 
Ježišovi. Zároveň je to neviditeľné puto, ktoré nás navzájom spája a pomáha nám objavovať a 
plniť Božiu vôľu. Máme pred sebou relikvie sv. Vincenta de Paul. Pri jednotlivých tajomstvách 
radostného ruženca nás budú sprevádzať myšlienky tohto veľkého svätca milosrdnej lásky.  
 

1. tajomstvo: Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala 

 

Anjel zvestoval Panne Márii, že počne Božieho Syna pôsobením Ducha Svätého. Taký bol plán 
nebeského Otca. Sv. Vincent sa pýta: „Prečo zhliadol Boh na Pannu Máriu?“ A hneď dáva aj 
odpoveď: „Hovorí to ona sama – pre jej pokoru. Pokora je čnosť taká široká, taká ťažká a taká 
potrebná, že si to nevieme dosť dobre predstaviť. Je to čnosť Ježiša Krista, čnosť jeho svätej 
Matky, čnosť tých najväčších svätých.“ Pokora dala Panne Márii odvahu i silu povedať Bohu 
svoje „áno“.  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za našich chorých bratov a sestry, najmä za tých, ktorí ešte 
zápasia o to, aby dokázali povedať Bohu svoje áno na jeho pozvanie krížom choroby 
spolupracovať na jeho pláne spásy.  
 

2. tajomstvo: Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila 

 

Panna Mária je pre každého z nás vzorom služby. Aj život sv. Vincenta bol naplnený službou 
chudobným, chorým a opusteným. Čo nám hovorí tento svätec o službe blížnym? „Vašou 
úlohou je, aby ste tých, ktorým slúžite telesne, poučovali o Bohu aj svojou duchovnou službou. 
Na čo by nám bolo prinášať chudobným polievku a lieky, keby pohnútkou našej činnosti nebola 
láska? Tá bola pohnútkou celého konania Panny Márie! S chorým musíte zaobchádzať láskavo 
a s úctou. Pamätajte na to, že túto službu preukazujete Pánu Ježišovi, pretože on bude na ňu 
takto hľadieť.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia chorým. 
Vyprosujme im milosť, aby v každom, komu slúžia, dokázali objaviť Kristovu tvár.  
 

3. tajomstvo: Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila 

 

Sv. Vincent raz povedal kňazom Misijnej spoločnosti: „Či nevidíme, že keď večný Otec poslal 
svojho Syna na zem, aby bol svetlom sveta, chcel, aby sa tu objavil ako malý chlapec, ako jeden 
z tých maličkých chudobných, ktorý prichádza k našim dverám?“ Boží Syn prichádza na svet 
ako malé dieťa. Neskôr vyhlási: „Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ 
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(Mt 18, 5). V každom dieťati, ktoré prichádza na svet, sa nám Boh opäť prihovára, v každom z 
nich sa môžeme opäť s ním stretnúť. Koľko detí však zomiera skôr, ako môžu uzrieť svetlo 

sveta, pretože ho jeho vlastní rodičia nechcú?! Boja sa snáď, že budú preto chudobnejší?  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých rodičov, ktorí napriek mnohým ťažkostiam 
prijímajú každé svoje dieťa ako Boží dar, ako samého Boha, ale aj za tých, ktorí sa boja povedať 
„áno“ počatému životu.  
 

4. tajomstvo: Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala 

 

Koho vidíme pri tejto udalosti, ktorú nám vo svojom evanjeliu opisuje sv. Lukáš? Máriu a 
Jozefa, ktorí obetujú dieťa Ježiša, ale aj kňaza Simeona a prorokyňu Annu. Zastavme sa pri 
osobe kňaza. Čo hovorí sv. Vincent o kňazoch? „Kňazi majú účasť na kňazstve Božieho Syna, 
ktorý im dal moc obetovať svoje vlastné telo a dávať ho ako pokrm, aby tí, ktorí ho budú 
požívať, mali večný život. Dobrý kňaz, to znamená veľa! Spása duše kresťanov vo veľkej miere 
závisí od dobroty a horlivosti kňazov. Dobrý kňaz je Božím požehnaním.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za Svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov, aby verne 
kráčali cestou, na ktorú ich vo svojej láske povolal Boh.  

 

5. tajomstvo: Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla 

 

Všetci dobre vieme, ako skončila púť dvanásťročného Ježiša do jeruzalemského chrámu. Ježiš 
sa stratil. Keď ho Mária a Jozef po bolestnom hľadaní našli, dal im zaujímavú odpoveď: „Prečo 
ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). Ježiš vedel, 
kde je jeho miesto, vedel, čo Otec od neho očakáva. Usilujeme sa to poznať aj my? Vieme ako 
ťažko je dnes mladým nájsť svoje miesto v Božom pláne, nájsť svoje povolanie. Čo je vlastne 
povolanie? Sv. Vincent nám odpovedá: „Povolanie je Božou výzvou konať určitú vec. 

Povolanie apoštolov bolo Božou výzvou rozsievať vieru po celej zemi. Duchovné povolanie 
znamená tiež odpovedať na Božiu výzvu zachovávaním evanjeliových rád v rehoľnom živote. 
Povolaním manželov je Božia výzva vychovávať deti, slúžiť svojej rodine.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v živote. 
Vyprosujme im potrebné svetlo, ale aj silu nasledovať hlas Božieho povolania.  

 

Ruženec svetla 
 

ÚVOD  
 

V jednotlivých tajomstvách ruženca svetla uvažujeme o verejnom živote Pána Ježiša, ktorý 
neustále plnil Otcovu vôľu a ohlasoval Božie kráľovstvo. Sv. Vincent de Paul nás povzbudzuje: 

„Aké požehnanie konať vždy a vo všetkom Božiu vôľu! Presne to prišiel konať Boží Syn. 
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Prišiel evanjelizovať chudobných. A či sme aj my neboli pozvaní k tomu istému?... Aké šťastie, 
že môžeme konať na zemi to, čo konal náš Pán, ukazovať chudobným cestu do neba!¨  
 

1. tajomstvo: Ktorý bol pokrstený v Jordáne  
 

Na začiatku svojho verejného účinkovania prijíma Pán Ježiš krst od Jána Krstiteľa a skôr, ako 
odíde k Otcovi, dáva svojim učeníkom poslanie: „Choďte do celého sveta, učte všetky národy 
a krstite ich...“ Každý, kto prijal sviatosť krstu, stal sa Božím dieťaťom. Keď svätý Vincent 

uvažuje o svojom krste, objavuje, že Duch Svätý mu dáva ducha podobného Ježišovi: „Čo 
znamená mať ducha nášho Pána? Je to duch dokonalej lásky, preniknutý úctou k Bohu a veľkou 

túžbou verne si ho uctievať, obdivovať, poznávať a neprestajne chváliť.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti krstu.  
 

2. tajomstvo: Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne  
 

Panna Mária na svadbe v Káne spozorovala, že chýba víno. S veľkou dôverou sa obrátila na 
svojho Syna. I dnes Máriinej pozornosti neunikne, kde jej deťom chýba „víno“ – láska, 
porozumenie, radosť... I dnes tieto naše problémy prednáša svojmu Synovi. Hovorí mu: „Synu, 
nemajú vína!“ A potom sa obracia na nás a opakuje tie isté slová, ktoré povedala obsluhujúcim 
na svadbe v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Svätý Vincent o plnení Božej vôle hovorí: 
„Boh obdarí zvláštnou mocou a silou tých, ktorí plnia jeho vôľu. Ich účinkovanie zahrnie 

zvláštnym požehnaním, ich podujatia sprevádza svojou milosťou a ich skutky veľmi povznesú 
tých, ktorí sú ich svedkami.“  
 

Vyprosujme si silu a ochotu v každej situácii života plniť všetko, čo nám Pán povie, tak, ako to 
na podnet Panny Márie urobili sluhovia na svadbe v Káne.  
 

3. tajomstvo: Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie  

 

Ježiš Kristus ohlasoval Božie kráľovstvo nielen slovom, ale aj celým svojím životom. Dnes 
chce na ohlasovanie Božieho kráľovstva použiť naše ústa, náš život. Slová Sv. Vincenta sú 
aktuálne aj dnes: „Pre skvelé činy nachádza Boh dosť robotníkov, ale pre nepatrné skutky ich 
potrebuje ešte mnohých“ – i každého z nás. „Cirkev býva prirovnávaná k veľkej žatve, ktorá 
potrebuje robotníkov – ale robotníkov, ktorí skutočne pracujú... Odovzdajme sa Bohu, aby sme 

niesli jeho evanjelium do celého sveta.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých misionárov, ktorí neraz s nasadením vlastného 
života ohlasujú Kristovu blahozvesť tým, ktorí ju ešte nepoznajú.  
 

4. tajomstvo: Ktorý sa premenil na vrchu Tábor  
 

Peter, Jakub a Ján prijali pozvanie Pána Ježiša a spolu s ním vystúpili na vrch. Aj nás Pán Ježiš 
pozýva, aby sme tak sme ako apoštoli kráčali životom v jeho prítomnosti. Prežívať Božiu 
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blízkosť v modlitbe, a potom spolu s ním a pre neho konať skutky lásky... to mení naše životy 
a dáva nám schopnosť vidieť inou optikou našu realitu. Len málo vecí bolo tak dôležitých pre 
svätého Vincenta ako práve modlitba. Svojim misionárom povedal: „V modlitbe sa duša 
obracia k Bohu s láskou a dôvernosťou. A túto dôvernosť by bez pochýb stratila, keby modlitbu 
zanedbávala. Je nemožné, aby duša, ktorá je verná a dôsledná v modlitbe, nerobila pokroky v 
čnostiach.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí sa nevedia alebo nechcú modliť, aby objavili 

hodnotu a silu vytrvalej modlitby.  

 

5. tajomstvo: Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť  
 

Pán Ježiš pri poslednej večeri ustanovil Eucharistiu ako pokrm, liek, školu lásky a prameň 
pokoja. Sv. Vincent nám všetkým hovorí: „Eucharistia nás učí milovať. V tejto škole sa 
naučíme všetkým čnostiam, potrebným k službe chudobným.“ Tento svätec milosrdnej lásky 
hovorieval sestrám: „Eucharistia bude pre vás prameňom mieru a pokoja v srdci. To vám dodá 
presvedčenie, že ste skutočne spojené s Bohom.“  
 

V tomto desiatku ruženca svetla ďakujme za dar Eucharistie a vyprosujme si milosť prežívať 
Eucharistiu ako stredobod nášho života.  

 

Bolestný ruženec  
 

ÚVOD  

 

Oporou sv. Vincenta de Paul v jeho aktívnom živote bola modlitba. Pre neho to bol celkom 
jednoduchý rozhovor s Bohom – pozdvihnutie srdca, nie kvetnaté reči. Vždy mal so sebou 
ruženec a kríž a každý deň si našiel pokojný čas na modlitbu. V modlitbe Vincent nachádzal 
silu prekonávať svoje slabosti – melanchóliu, hnevlivosť a svoju výbušnú povahu.  
 

1. tajomstvo: Ktorý sa pre nás krvou potil  
 

Pán Ježiš po poslednej večeri odchádza so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady. Aj 
posledné chvíle života nášho Majstra na tejto zemi sú pre nás školou poníženosti, jednoduchosti 
a lásky. Ako vníma udalosti v Getsemanskej záhrade v túto noc sv. Vincent? Vyjadrujú to slová, 
ktoré povedal prvým dcéram kresťanskej lásky: „Ježiš Kristus nám dal v Getsemanskej záhrade 
krásny príklad, keď prijal kalich, hoci prosil Otca, aby ho tento minul a nemusel ho vypiť, ak 
je to možné, ale hneď dodal, nech sa stane Otcova vôľa... Drahé dcéry, to vás zaväzuje k tomu, 
aby ste boli stále podrobené všetkému, čo na vás bude chcieť Boh zoslať.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí prežívajú ťažké životné skúšky, za ľudí v 
krajnej núdzi, za utečencov, opustených a ľudí bez domova.  
 



L I T U R G I C K É  T E X T Y |  131  

 

2. tajomstvo: Ktorý bol pre nás bičovaný  
 

Pilát dal Ježiša zbičovať, hoci na ňom nenašiel žiadnu vinu, za ktorú by si zasluhoval trest. 
Vojaci nemilosrdne bičujú Ježiša, posmievajú sa mu... a on trpí, mlčí a miluje. Svätý Vincent 
nás povzbudzuje: „Ježiš bol v styku s ľuďmi taký dobrotivý. O čo viac vynikla jeho tichosť 
počas jeho utrpenia! Nevykĺzlo mu ani jediné hnevlivé slovo proti svojim vrahom, ktorí ho 
zahŕňali urážkami, pľuvali na neho a vysmievali sa jeho bolestiam... Rozjímajme o tom 
všetkom a nájdeme úžasné prejavy tichosti, ktoré presahujú ľudský rozum.“  
 

Vyprosujme si silu trpieť, mlčať a milovať tak, ako trpel, mlčal a miloval Ježiš.  
 

 

3. tajomstvo: Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný  
 

Vojakom nestačilo, že Ježiša zbičovali, tak ako znel rozkaz. Vo svojej krutosti šli ešte ďalej. Z 
tŕnia uplietli korunu a s posmechom ju vtlačili na Ježišovu hlavu. Posmievali sa mu a nevedeli, 
že ten, ktorého takto korunovali, je skutočným Kráľom, ale jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. 

Svätý Vincent nás povzbudzuje slovami: „Budeme blahoslavení, ak nás Boh uzná za hodných 
trpieť pre spravodlivosť, ak nám dá milosť milovať zahanbenie a odplácať sa dobrom tým, ktorí 
nás prenasledujú. Blahoslavení služobníci, s ktorými sa zaobchádza rovnako ako s ich Pánom!“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí trpia pre Ježišovo meno a vyprosujme im 
silu trpieť podľa vzoru Pána Ježiša.  
 

4. tajomstvo: Ktorý pre nás kríž niesol  
 

Aká bolestná bola Ježišova cesta na Kalváriu. Aké veľké bolo jeho poníženie. Prečo musel tak 
strašne trpieť? Aj emauzskí učeníci si kládli podobné otázky. Sám Ježiš im to po svojom 
zmŕtvychvstaní objasnil. Svätý Vincent o tom hovorí: „Či to všetko nemusel Mesiáš vytrpieť?, 
povedal Ježiš svojim učeníkom, ktorí hovorili o jeho umučení. To preto, aby nám dal najavo, 
že ako on vošiel do slávy len skrze svoje súženie, tak ani my sa nesmieme domnievať, že tam 
prídeme bez utrpenia.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí ešte neobjavili zmysel utrpenia a búria sa 
proti nemu.  

 

5. tajomstvo: Ktorý bol pre nás ukrižovaný  
 

Pred naším duchovným zrakom stojí kríž s obnaženým telom ukrižovaného Krista. Svätý 
Vincent nás povzbudzuje: „Čím väčšiu úctu budeme mať k nášmu obnaženému Spasiteľovi, 
tým väčšiu účasť budeme mať aj na jeho duchu.“ Stojíme pod krížom a hľadíme na Kristove 
prebodnuté ruky a nohy, na jeho otvorený bok. To všetko za nás! Je to dôkaz jeho lásky k 
celému ľudstvu, ku každému človekovi. Jeho nepriatelia mu vzali všetko – česť, dobré meno, 
život, dokonca z jeho tela strhli aj šaty a o jeho odev hádzali lós... vzali mu všetko, ale nemohli 
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ho obrať o lásku. Svätý Vincent nám odporúča: „Zvyknite si vkladať svoje srdce do Kristových 
svätých rán. Je to útočisko, ktoré je nepriateľovi neprístupné.“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí nám niekedy ublížili.  

 

Slávnostný ruženec  
 

ÚVOD  

 

Pri modlitbe posvätného ruženca sme pozvaní spolu s Pannou Máriou kontemplovať Kristovu 
tvár. Boh je verný svojmu slovu. Sv. Vincent nám poukazuje na to, že nádej spočíva v 
očakávaní Božej dobroty, ktorá sa naplní v prisľúbeniach, ktoré nám zanechal. Dôkazom toho 

je aj to, že Pán Ježiš na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych, ako to predpovedal. Zoslal 
Ducha Svätého, tak ako to prisľúbil. Veríme, že nám pripravil miesto v nebi a s nádejou 
očakávame, že po skončení nášho pozemského putovania budeme môcť tak ako Panna Mária 
prežívať večnú radosť v nebi.  
 

1. tajomstvo: Ktorý slávne vstal z mŕtvych 

  

Pán Ježiš za každého z nás zomrel na kríži a pre každého z nás vstal z mŕtvych. Otvoril nám 
tak bránu do neba a daroval nám nový, božský život. Sv. Vincent nás povzbudzuje slovami: 
„Kiež žijete celkom novým božským životom v zmŕtvychvstalom Kristovi! Proste o túto milosť 
pre nás všetkých, aby sme neustále túžili a prahli po veciach pochádzajúcich zhora!“ 
Nedovoľme, aby nás veci tohto sveta spútavali a bránili nám otvárať sa životu milosti a lásky, 
ktorý nám ponúka Boh.  
 

Vyprosujme si týmto desiatkom ruženca otvorené srdce pre prijatie života, ktorý nám prináša 
Kristova smrť a zmŕtvychvstanie.  
 

2. tajomstvo: Ktorý slávne vystúpil do neba 

  

Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba. Odišiel k Otcovi, aby 
nám pripravil miesto vo svojom kráľovstve, v kráľovstve lásky a pokoja... Ježiš túži, aby každý 
človek spoznal jeho lásku, aby prežil svoj život tak, aby raz mohol zaujať miesto v nebeskej 
sláve, ktoré mu on sám pripravil. Sv. Vincent nás povzbudzuje: „Hovorím o Ježišovej sláve a 
o jeho kráľovstve tak, ako by to bolo jedno a to isté a naozaj to tak je. Božia sláva je na nebi a 
jeho kráľovstvo v dušiach. Majme teda v sebe stálu túžbu rozširovať Božie kráľovstvo a 
pracovať celou svojou silou na tom, aby sme sa po tom, ako na zemi vytvoríme Božie 
kráľovstvo, mohli tešiť z neho v nebi.“  
 

Vyprosujme si milosť slovom i životom svedčiť o našej viere vo večný život v kráľovstve lásky a 
pokoja.  
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3. tajomstvo: Ktorý nám zoslal Ducha Svätého  
 

Uvažujme nad slovami sv. Vincenta a spolu s ním prosme Pána Ježiša o dar Ducha Svätého: 

„Daj nám ho, drahý Spasiteľ! Udeľ nám tohto Ducha, ktorý spôsobí, že nebudeme hľadať nič 
iba teba. Duch Svätý vychádza od teba, závisí na tebe, daj nám ho teda, vrúcne a pokorne 
prosíme.“ Aby sme mohli prijať tento nesmierny dar, aby sme mohli prijať Ducha Svätého, 
potrebujeme poslúchnuť výzvu, ktorú aj nám adresuje sv. Vincent: „Majte srdce pripravené na 
prijatie pokoja a radosti Ducha Svätého!“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých členov vincentskej rodiny a za všetkých, ktorí si 
po tieto dni uctievajú relikvie sv. Vincenta, aby sme tak ako tento svätec mali otvorené a 
pripravené srdce na prijatie Ducha Svätého a jeho darov.  

 

4. tajomstvo: Ktorý ťa, Panna, vzal do neba  
 

Veríme, že Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do neba. Až do konca svojho pozemského 
života ostala vernou a poslušnou Božou služobnicou. Boh ju za to odmenil a vzal ju do svojej 
slávy. Často upierajme svoj duchovný zrak na našu nebeskú Matku a prosme ju, aby nám 
vyprosila vernosť a vytrvalosť na našej ceste k večnému cieľu. Sv. Vincent nás povzbudzuje: 
„Vzývajme Pannu Máriu, ona najlepšie poznala zásady Ježiša Krista a podľa nich aj žila... Ak 
môže niekto dúfať v nebo, tak sú to tí, ktorí boli verní.“  
 

Vyprosujme si v tomto desiatku ruženca dar vytrvalosti a vernosti až do konca, aby sme raz 

spolu s Pannou Máriou, sv. Vincentom i všetkými anjelmi a svätými mohli v nebi chváliť a 
oslavovať Trojjediného Boha.  
 

5. tajomstvo: Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval  
 

Panna Mária je našou Matkou i Kráľovnou. Až do konca čias sa budú napĺňať slová, ktoré v 
hlbokej pokore vyslovila v chválospeve Magnifikat: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú 
všetky pokolenia...“ Sv. Vincent volá: „Svätá Panna, nech si každé stvorenie ctí tvoju veľkosť, 
hľadí na teba ako na spoľahlivý prostriedok na ceste k Bohu, miluje ťa nad každé iné stvorenie 
a vzdáva ti slávu, ktorá ti patrí!“  
 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých mariánskych ctiteľov i za ľudí, ktorí ešte v Panne 
Márii nespoznali svoju Matku a Kráľovnú. 
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