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 V Bratislave, 26. septembra  2018 

 

                          

Drahí členovia vincentskej rodiny, 

 

milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je 

vždy s vami.  Dovoľte mi, aby som vás pri príležitosti  slávnosti sv. Vincenta , zakladateľa našej 

Misijnej spoločnosti a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky, čo najsrdečnejšie pozdravil a poprial 

nám všetkým veľa Božích milostí, pevné zdravie a pravú vincentskú odhodlanosť slúžiť tým 

najchudobnejším.  

Povedané slovami samotného sv. Vincenta: “Boh nás povolal a od večnosti určil za 

misionárov. Nedal nám narodiť sa ani sto rokov vopred, ani sto rokov potom, ale práve v dobe 

vzniku tohto diela. Preto nemáme hľadať ani čakať odpočinok, uspokojenie a požehnanie nikde 

inde, iba v Misijnej spoločnosti. Iba tam nás Boh chce mať a iba tam si nás praje, pravdaže za 

predpokladu, že naše povolanie je pravé a nevzniklo zo ziskuchtivosti, ani z túžby utiecť pred 

životnými ťažkosťami, ani že si ho nevolíme z ľudských ohľadov.” (CCD XI, 4., 29.10.1638) 

A preto: “Aká strata, aké nešťastie by to bolo, keby sme stratili chuť k tej milosti, ktorú 

nám Boh dal pred všetkými inými komunitami a keby sme okradli Boha o slávu, ktorá mu z toho 

plynie! Aké nešťastie! Beda mi, beda tomu, kto pre svoju lenivosť a zo strachu, že stratí pohodlie, 

z lásky k odpočinku, keď treba pracovať, bude brzdou v rozbehu tohto svätého diela! Ale hoci sa 

to vinou jednotlivcov stáva, nikdy nemáme zlaxnieť. Buďme vždy plní odvahy! Boh nám dal tú 

milosť a nám ju nevezme, ba dá nám ešte väčšie. Len dúfajme a pevným srdcom a nepoddajnou 

odvahou sa postavme proti ťažkostiam. (CCD XI, 54., 10.8.1655) 

A tak “otcovia a moji drahí bratia,” hovorí svätý Vincent : “Verte mi, nie je nič nad vernosť 

Bohu a vytrvalosť v začatom dobre. „Pretože si bol verný v malom, ustanovím ťa nad mnohým,” 

hovorí Boh (Mt 25,21). Buďme teda verní, verní v zachovávaní pravidiel, verní v dodržaní svätých 

zvykov Spoločnosti, verní v konaní dobrých diel, na ktoré sme sa podujali, slovom verní vo 

všetkom.” (CCD XI, 86., 19.11.1656) 

Nech nám v tom všetkom  pomáha dobrotivý Boh na mocný príhovor svätého Vincenta a 

našej Nebeskej Matky Panny Márie. Amen. 

 

 

V modlitbách s vami spojený vo sv. Vincentovi váš brat 

 

                           Jaroslav 

 


