
 „Bol som pocestný a pritúlili ste ma...“ 

Globálna iniciatíva Vincentskej rodiny pri príležitosti slávenia 400tého 

výročia vincentínskej charizmy v 2017.  

 

V roku 2017 budeme sláviť štyristé výročie zrodu vincentínskej charizmy. 

V roku 1617 počas kázne v kostole v Chatillon Vincent povzbudzoval veriacich, 

aby sa postarali o chudobnú rodinu z farnosti, ktorej členovia boli vážne chorí 

a potrebovali jedlo a útechu. Rodina sa zachránila vďaka srdečnej odpovedi na 

túto výzvu k činnosti. Vincent na základe tejto udalosti pochopil, že kresťanská 

láska, aby bola efektívna, musí byť tiež dobre organizovaná. Išlo o udalosť, 

ktorá zmenila svet v ďalších štyristo rokoch.  

Táto história vnáša do života text evanjelia, ktorý je centrom nášho spoločného 

vincentínskeho povolania. Mt 25,35: „Bol som pocestný a pritúlili ste ma“. 

Hľadaním a pomocou cudzincom (pocestným) v našom okolí vyjadrujeme 

solidaritu s touto udalosťou v Chatillon a akoby sme boli jedno s našim 

vincentínskym povolaním – dávame život podľa príkladu dobrého samaritána 

v našom spoločenstve.  

Kto sú to tí pocestní v našom okolí? Máme veľa možností, ako ich vybrať: 

utečenci, ktorí utekajú pred prenasledovaním a chudobou; utečenci v rámci 

svojich krajín kvôli občianskej vojne; migranti, ktorí hľadajú nový život; tí, ktorí 

nemajú kde bývať; tí, ktorí sami čelia telesným a duševným chorobám; tí, ktorí 

čelia diskriminácii kvôli viere, pôvodu, rase alebo farbe pleti; mladý človek 

alebo starec, ktorí sú opustení a zraniteľní. Mnohí z týchto ľudí a situácií sú už 

oboznámení s prácou členov Vincentskej rodiny na všeobecnej rovine. Ale, 

môžeme urobiť niečo viac? Existujú nové formy chudoby, na ktoré sme 

povolaní odpovedať? 

Pri príležitosti štyristého výročia zrodu vincentínskej charizmy chcú predstavení 

Vincentskej rodiny na medzinárodnej úrovni pozvať svojich členov na celom 

svete k premýšľaniu nad tým, ako by sme mohli lepšie prijať cudzincov v našich 

spoločenstvách a urobiť z toho centrum (dosl. ohnisko) celého tohto slávenia.   

Rok prijímania cudzincov sa bude sláviť od 1.januára do 31.decembra 2017. 

Formálne bude vyhlásený Generálnym predstaveným Misijnej spoločnosti 15. 

mája 2016 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.  

Tento dátum je obzvlášť významný pre našu Vincentskú rodinu, lebo je 

ukončením roku Spolupráce VR, čo predstavuje výzvu k činnosti a pozýva nás, 

aby sme objavili konkrétne spôsoby služby a hľadali „pocestných“ v našom 



okolí. Tiež nás hlboko spája s univerzálnou Cirkvou, ktorá pod vedením Svätého 

Otca Františka slávi jubilejný rok Božieho milosrdenstva.  

Od 15.mája 2016 budú mať predstavení Vincentskej rodiny na starosti rozvinúť 

proces úvah, analýz a konzultácií v rámci svojej vetvy Vincentskej rodiny, a tak 

priamo spolupracovať s národnými a regionálnymi skupinami. Ponúkame 

niekoľko otázok, na ktoré sa treba zamerať:  

 Kto sú to „pocestní“ v našom okolí? 

 Ako im v súčasnosti pomáhame? 

 Aké nové potreby sa ukazujú? 

 Ako môžeme na tieto potreby odpovedať? 

 Mohli by sme my byť tými „pocestnými“, ktorí potrebujú byť „pritúlení“? 

Zorganizovanie porady a idey, ktoré z nej vyplynú, umožnia každej vetve 

Vincentskej rodiny vypracovať v októbri 2016 pracovný plán, ktorý sa bude 

realizovať v roku 2017. Tieto plány budú odoslané Komisii pre spoluprácu 

Vincentskej rodiny, ktorá bude spolupracovať a koordinovať aktivity na 

celosvetovej úrovni prostredníctvom vydávania materiálov na reflexiu 

k sláveniu, ako aj propagáciu výročia zrodu charizmy a navrhnutých aktivít 

prostredníctvom webu famvin.org. Komisia tiež vypracuje záverečnú správu 

o výsledkoch a dopade tejto iniciatívy v polovici 2018, takže budeme môcť 

zhodnotiť výsledok našich aktivít v celosvetovom meradle.  

Tam, kde má Vincentská rodina silné zastúpenie a kontakty, povzbudzujeme jej 

členov, aby spolupracovali na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej 

úrovni. Tak ako to spoznal aj sám sv. Vincent – sme omnoho lepší a účinnejší, 

keď robíme spoločne.  

Prijať cudzincov v našom okolí musí byť vidieť aj ako pozvanie pre tých, ktorí 

s nami zdieľajú rovnaké hodnoty, poslanie a vincentínsku charizmu, alebo sa 

môžu o to zaujímať. Osoby, ktorým aktuálne slúžime sú tiež schopní prijať 

cudzinca tak ako my – ak ich k tomu povzbudíme. To nezáleží na moci, 

bohatstve alebo postavení. Je to príležitosť pre všetkých byť súčasťou našej 

rodiny a mať účasť na našom slávení počas celého tohto roka.1  

 

                                                           
1 http://cmglobal.org/es/2016/03/02/iniciativa-global-de-la-familia-vicentina-para-celebrar-el-400-aniversario-
del-carisma-en-2017/, access: 19.5.2016 
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