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SVdP - duchovné slovo - BA 22. 10. 2016 

Pred 183 rokmi, 23 apríla 1833 Frederik Ozanam spolu s ďalšími priateľmi založil na 

parížskej Sorbone prvú Konferenciu a zhromaždil skupinu univerzitných študentov. Chceli 

sa venovať chudobným a ukázať životaschopnosť Cirkvi práve v týchto jej dôležitých a 

významných členoch. Za patróna a ochrancu si zvolili sv. Vincenta de Paul a ich základnou 

aktivitou bola podomová návšteva chudobných. Dnes už blahoslavený Frederik Ozanam 

sám zakúsil, no mal aj dôveru v životaschopnosť vincentínskej charizmy, ktorú on sám 

doplnil o niekoľko špecifických prvkov: 

ü Apologetický – predstaviť platnosť katolíckej viery - a to skrze systematické a 

nepretržité nasadenie za náboženské, morálne a materiálne pozdvihnutie chudobných 

a opustených.  

ü Kultúrny – uskutočňovať tak náročnú no potrebnú syntézu medzi kultúrou, vierou 

a službou. Konferencia, ktorá sa zrodila v univerzitnom prostredí sa zaoberala každý 

deň konkrétnosťami života, aby uľahčila starosti, ľudské slabosti, chudobu a utrpenie 

častokrát vo veľmi extrémnej forme.   

ü Sociálny – odpovedať na problémy prvej polovice 19. storočia – priemyselná revolúcia, 

nespravodlivosti ohľadom práce, úpadok robotníkov, nové formy chudoby a problémy, 

ktoré vychádzali od zapojených veriacich v Konferencii – väčšia sociálna aj politická 

angažovanosť a to aj na osobnej úrovni.  

Prvoradým cieľom Konferencie je posväcovanie vlastných členov na ich osobnej životnej 

ceste približovania sa ku vzoru, ktorý máme v Kristovi. Uskutočňuje sa to napĺňaním 

Ježišovho prikázania lásky. Božia láska voči našim chudobným bratom a sestrám si 

vyžaduje, aby pomoc ktorú im poskytujeme bola pôsobivým a skutočným dôkazom tejto 

božej milosrdnej lásky. Činnosť Konferencie sa zapája do evanjelizačnej činnosti celej 

katolíckej Cirkvi pri šírení božieho kráľovstva, vzájomnou pomocou medzi jej členmi 

a v bratskom priateľstve.  

Aspekty milosrdnej lásky, ktoré sa zvlášť vzťahujú na vincentínske Konferencie sú tieto: 

ü Bezplatnosť – rodí sa z božej lásky, lebo Boh nám daroval svojho Syna, aby spasil 

všetkých ľudí a to bez akejkoľvek zásluhy z ich strany.   

ü Vzájomnosť – je to odpoveď na Božiu lásku, ktorá sa stáva podnetom k akejkoľvek 

činnosti, pretože naša dobrá vôľa odpovedá na Božiu lásku. 
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ü Všestrannosť – jej pôvod je vo vtelení Božieho Syna, ktorý prišiel spasiť všetkých 

ľudí.  

Milosrdná láska objíma všetkých ľudí, so všetkými ich defektami a slabosťami a všetko 

odpúšťa. Ona je rozmerom ľudského pôsobenia, ktoré dáva hodnotu pozemskému času 

a stáva sa tak časom pre našu lásku. Porovnáva sa s evanjeliovými tvrdeniami vo vzťahu 

Krista k chudobným, s jeho prítomnosťou a jeho láskou pre chudobných a jeho pôsobením 

medzi chudobnými. Stáva sa prednostnou láskou pre chudobných, teda láskou ktorá 

uprednostňuje chudobných. Znamená to aj v dnešnej spoločnosti podnecovať a podporovať 

kultúru vzájomnej solidarity a pracovať pre spravodlivosť a pokoj.  

Základným prvkom spirituality Konferencií sv. Vincenta de Paul je aj laický charakter 

týchto spoločenstiev. A to v zmysle dogmatickej konštitúcie II VK o Cirkvi – Lumen 

Gentium 1964 /4 kapitola – laici v Cirkvi, povaha a poslanie laikov, dôstojnosť laikov ako 

členov Božieho ľudu, apoštolát laikov, účasť laikov na všeobecnom kňazstve a kulte, 

prorocké poslanie a svedectvo, účasť laikov na kráľovskom úrade, vzťah laikov 

k hierarchii, laici – duša sveta/ a apoštolskej exhortácie Jána Pavla II – Christifideles laici 

1998. 

Laik je členom božieho ľudu a má mimoriadne poslanie, vnímať a pripomínať dôležitosť 

a význam ktoré majú pozemské a časné veci v spasiteľnom Božom pláne. Povolanie 

veriacich laikov ku svätosti si vyžaduje, aby sa život podľa Božieho Ducha prejavoval 

osobitným spôsobom a to skrze ich zapojenie do časných záležitostí a v ich účasti na 

pozemských aktivitách. Laici majú na základe vlastného povolania hľadať Božie 

kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci a usporadúvajú ich podľa Boha. Žijú vo svete, 

teda venujú sa všetkým svetským povinnostiam a prácam každého druhu vo zvyčajných 

podmienkach rodinného a spoločenského života, s ktorými ich existencia takrečeno zrástla. 

Boh ich volá, aby sa vykonávaním svojho zamestnania v duchu evanjelia ako kvas zvnútra 

pričinili o posvätenie sveta a tak urobili Krista zjavným ostatným ľuďom, najmä 

svedectvom svojho života, jasom svojej viery, nádeje a lásky. Je teda ich osobitnou úlohou 

osvetľovať a usporadúvať všetky časné veci, ktoré sa ich bezprostredne týkajú tak, aby sa 

vždy diali a zveľaďovali podľa Krista a boli na chválu Stvoriteľa a Vykupiteľa.  

Vincentínsky laik uprostred všetkých skutočností sveta, preberá na seba presné a dôležité 

zodpovednosti ohľadom chudoby materiálnej, sociálnej, vzťahovej i náboženskej, ktoré 

nemôžu byť mimo jeho pozornosť. V Konferencii je potrebné aj rozlišovanie, podľa toho 

čo je božia vôľa, a to neustále a tiež v okamihoch zásadných rozhodnutí duchovného alebo 
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organizačného charakteru. To si vyžaduje nepretržitú formáciu aby sme lepšie chápali 

Božie slovo a uvádzali ho do života a to v jednote Cirkvi, v spoločnej modlitbe a bratskej 

láske.  

Vďaka jednote medzi modlitbou a aktivitou, vincentínsky laik sa stáva kontemplatívnym 

v činnosti a apoštolom v modlitbe. Jeho povolanie možno zhrnúť do originálneho úsilia – 

DOBROČINNOSŤ BLÍZKOSTI – teda v osobnej službe, adresnej a neprestajnej službe 

tým, ktorí trpia. Vincentínsky laik pracuje „pre tých“ ale aj „s tými“ ktorí sú vylúčení, so 

zreteľom na ich utrpenia. Spolok sv. Vincenta de Paul ponúka svojim členom možnosť 

praktizovať, a to aj skrze bratské a sesterské vzťahy medzi členmi Konferencií po celom 

svete, službu blížnemu, ktorá má byť vykonávaná s radosťou, odvahou a vernosťou.  

Návšteva chudobných, je priamym a osobným vzťahom ktorý sa uskutočňuje kdekoľvek 

sa nachádza, najlepšie však v prostredí jeho rodiny. Tento kontakt s chudobným nie je 

ovocím nejakej spontánnej solidárnej náklonnosti, ale premyslenej a rozhodnej vôle urobiť 

niečo spolu s ním a pre neho, a to bez posudzovania či si to zaslúži alebo nie, a či bude 

odpovedať na našu starostlivosť a obavy. Takouto návštevou potvrdíme dôstojnosť 

chudobného, uspokojíme jeho potrebu po spoznaní a vypočutí, dovolíme mu tak ostať 

v jeho prostredí a v jeho osobnej identite. Toto je štart, z ktorého môžeme neskôr 

chudobného doprevádzať na ceste zdokonaľovania a nápravy, ktorého on sám bude 

protagonistom. 

Každý jeden chudobný je človekom, ktorý vlastní dôstojnosť božieho dieťaťa a má byť 

ochránený od akejkoľvek formy odsúvania na okraj spoločnosti, čo ohrozuje jeho osobnosť 

a slobodu. Návšteva u chudobného je založená na troch predpokladoch: 

ü Teologickom – Boží Syn prišiel na tento svet aby sa stretol s ľudstvom a my vďaka 

chudobnému môžeme stretnúť Ježiša Krista. 

ü Antropologickom – človek potrebuje byť vypočutý, rešpektovaný, milovaný. Len 

samotný materiálny dar môže byť ponižujúci a nepríjemný. 

ü Sociologickom – pre každého človeka je potrebný rozmer rodiny alebo sociálneho 

prostredia, pretože mimo nich sa umŕtvuje a bagatelizuje jeho identita. 

Návšteva u chudobného a kontakt s ním má mimoriadny význam, pretože sa zameriava na 

vytvorenie bratského kontaktu na ľudskej úrovni. Nie je jednoduché nechať sa druhým 

prijať taký aký som,  sú potrebné citlivosť a rozvážnosť, slušnosť a srdečnosť, schopnosť 

počúvať a vyhnúť sa každému nebezpečenstvu nadradenosti či prehnanej otcovskej 
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starostlivosti. Chudobný sa nikdy nesmie cítiť zaviazaný voči tomu, kto mu slúži. Práve 

tento štýl vzťahov umožňuje prežiť tie spoločné „duchovné momenty“, ktoré pomáhajú vo 

vzájomnom dozrievaní a pomáhajú tomu kto slúži omnoho viac prijať ako dáva.  

Konkrétna, bezplatná a všestranná pomoc má za cieľ uskutočňovať vždy dobro druhého, 

a to tak na materiálnej ako aj duchovnej úrovni. Musíme neustále myslieť na to, že tou 

základnou potrebou človeka je Boh sám. Štýl tejto služby vychádza z ducha, ktorý napĺňa 

vincentínskeho laika. Naša účasť má byť taká, že pomáha znovuobjaviť dôstojnosť 

chudobného a pomáha mu v napredovaní ľudskom, kresťanskom i sociálnom.  

Vincentíni pripomínajú sebe samým ale aj ostatným veriacim novú skutočnosť, v ktorej sa 

nachádzajú chudobní ľudia dneška. Chudobnými sú dnes všetci, ktorých spoločenské 

štruktúry odsunuli na okraj. Imigranti, osamotení starí ľudia, telesne a duševne postihnutí, 

väzni, nezamestnaní, prepustení z nápravnovýchovných ústavov, siroty, rozvedení, 

bezdomovci, tí čo si pokazili život.  

Vincentínska pomoc je: 

ü Informovaná – tak, že dokáže efektívne a pohotovo poskytnúť pomoc na ktorú majú 

chudobní právo, alebo z ktorej môžu mať osoh. 

ü Otvorená – na neustále zmodernizovanie a prispôsobenie sa. 

ü Prístupná – pre každú spoluprácu s tými, ktorí sa taktiež podujímajú na akúkoľvek 

pomoc chudobným.  

 

P. Tomáš Brezáni, CM 

 


