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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 spôsobmi chleba. Aké 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 a 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, 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 + hudba 

 

 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: 

 

 1. 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 
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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 láska, 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.  

 

ticho, pieseň 

 

 2. 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 vďačnosť za obdržané dobrodenia aj 

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 

 

 3. 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. Vincent sa opiera 

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... 
 


