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PUTOVANIE RELIKVIÍ 26. 9. - 15.12. 2019 

  „Milosrdná láska získava svet!“ sv. Vincent de Paul 

 

 

 

AKADÉMIA  

 

 
(Hudobno -slovné pásmo spojené s obrazmi prezentácie zo života sv. Vincenta de Paul; 

môže sa použiť v kostole pred príchodom relikvií do farnosti alebo počas ich prítomnosti) 
 

1.obrázok , pieseň... 

 PROROCTVO A NÁDEJ – vincentský rozmer 

  

«Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty,  

svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.  

Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene,  

na tom sa ja pomstím.» (Deuteronómium 18. 18-19). 

 

 Kto je to prorok? Je to Boží muž. Vyzdvihuje, vysvetľuje Božie túžby a hovorí ich 

ľudu. Vytyčuje cestu a otvára perspektívy. Upozorňuje tých, ktorí sa odvracajú od Boha, aby 

sa navrátili, lebo môžu trpieť na následky nevery. Prorok je človek medzi ľuďmi, "hovorca" 

Boha, pretože bol jedného dňa povolaný. Ako prijal toto povolanie sv. Vincent? Čo povedal  

a čo nám hovorí? 

 

2.obrázok + hudba 

 

I. SV. VINCENT, PROROK VO SVOJEJ DOBE 

 Sv. Vincent bol vo svojej dobe prorokom, mužom naplneným Bohom, bol ustarostený 

o to, aby ľudia spoznali Boží plán lásky s nimi, zvlášť voči malým a zabudnutým. 

 

3.obrázok 

 Muž odhaľovania zla 

 Roľník z Gannes zakusuje ťažkosť priznať svoj hriech. Všetkými ľuďmi je 

považovaný za dobrého človeka, «za jedného z najlepších mužov v dedine», ale «nikdy sa 

neodvážil» vyznať svoj hriech kňazovi. Duchovná chudoba sa prejavovala cez stretnutia, 

sprostredkované paňou Gondiovou. 4.obrázok Je pravdepodobné, že Vincent mal už viackrát 

príležitosť zažiť túto nesprávne prežívanú vieru. Sama pani Gondiová priznáva, že musela 

podať formulu rozhrešenia kňazovi cez mriežku, lebo niektorí vtedajší kňazi ju nevedeli 

recitovať! 5.obrázok 

 

 Vincent dodal váhu tomuto stretnutiu s roľníkom v Gannes svojou kázňou vo 

Folleville, ktorou sa objavil ako prorok, prorok lásky. Neodsudzoval, nevzbudzoval strach, ale 

pozýval k zmiereniu človeka s Bohom.  «Všade som však mal len jednu a tú istú kázeň, 

ktorú som obmieňal mnohými spôsobmi. Bola o Božej bázni». «Poučovať o bázni k Bohu» 
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neznamená vzbudzovať strach, ale poučovať o modlitbách a prikázaniach, podnecovať  

k životu v dôvere v Boha», hovorí sv. Vincent.   

 

6.obrázok 

 Muž ohlasovania 

 Vieme, aké silné boli slová Vincenta. Vedel zhromažďovať ľud. Mnohí jednoduchí  

a pokorní ľudia sa prichádzajú zmierovať s Bohom a medzi sebou navzájom. 

Vincent našiel svoje poslanie «vďaka prvej misijnej kázni». Vo svojom príhovore  

o katechizme hovorí, že «cieľom každej kázne je pritiahnuť duše do neba», «...vytrhnúť 

duše z hriechu a pritiahnuť ich k dobru... ». Pre neho sa evanjelizácia nikdy nezúži na 

morálku alebo na strach pred peklom; bude mu záležať, aby sa najskôr ohlasovalo učenie 

viery a láska. Je to muž Kristovej činnej dobroty, ktorá prekypuje milosrdenstvom Nebeského 

Otca.  

7.obrázok 

 Jeho kázanie vychádza z evanjelia praje si, aby misionári podobne ako Kristus hovorili 

v podobenstvách. Morálka, má byť nenútená a schopná povznášať, a nie ničiť. Jeho známe 

slová, ktoré používa pri ohlasovaní: jednoduchosť, láska, pokora, nenútenosť. “konať prosto 

a jednoducho“. Keď je všetko stratené, Boh môže ešte udeliť milosť. 

 

8.obrázok 

 Muž lásky 

 Prvým svedectvom sv. Vincenta je láska. Jeho život je láska a aby sme ho mohli 

zhrnúť, môžeme povedať o ňom to, čo povedal o Kristovi: «Jeho pokorovanie bolo prejavom 

lásky, práca prejavom lásky, utrpenie prejavom lásky, modlitba prejavom lásky, všetka 

vonkajšia i vnútorná činnosť boli stálymi, opakovanými prejavmi jeho lásky.» 9.obrázok 

Vincent definuje lásku, o ktorej nikdy nepochybuje, ktorou nás Boh miluje a ktorú mu máme 

prejavovať: «Ach, nech je Boh pochválený. Nech je chválený a oslávený naveky! Drahí 

bratia, keď si Boh zamiluje nejakú dušu, čokoľvek by urobila, znáša ju. Nikdy ste nevideli 

otca a jeho dieťatko, ktoré veľmi miluje? Trpí pre všetko, čo toto malé dieťa mu robí, 

dokonca mu niekedy povie: «Pohryz ma, dieťa moje». A odkiaľ to pochádza? Pretože 

miluje svoje dieťatko, aj Boh sa takto správa voči nám, drahí bratia». Ale Boh chce, aby 

sme ho milovali. Otvorené srdce, dobrá vôľa, činná láska. «Musíme ho milovať 

nadovšetko.» 10.obrázok 

 

 Láska k Bohu je zdrojom jeho života. Nalieha: «Je záslužnejšie milovať blížneho  

z lásky k Bohu, ako milovať Boha bez prejavu tejto lásky k blížnemu.»  Argumentoval: „Ak 

je mojím povolaním zapáliť svet, musím sa zapáliť láskou k tým, s ktorými bývam". "Ako 

prejavíme lásku voči druhým, ak ju nemáme medzi sebou?" 11.obrázok A tak voči 

vonkajšiemu svetu sme ako on budovateľmi lásky voči chudobným. «Keď slúžime 

chudobným, slúžime samému Ježišovi Kristovi.» Chce sa vložiť do služby toho, ktorý sa 

skrýva v chorom, cudzincovi, opustenom, zabudnutom, zanedbanom, zranenom životom 

alebo na bojisku, v hladnom, v dieťati, v roľníkovi zruinovanom epidémiami, v galejníkovi,  

v nakazenom morom, v starcoch a ďalších. K týmto posiela svojich. 12.obrázok 

 

 Vyťahuje človeka z jeho biedy, je mužom chudobných: "Mojou ťarchou a bolesťou 

sú chudobní, ktorí nevedia, kam sa podieť a čo robiť od bolesti a utrpenia a ich rady sa 
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stále rozširujú". "Sme kňazmi chudobných. Boh nás vyvolil pre nich. To je náš kapitál, 

ostatné je vedľajšie". «Sme služobníkmi chudobných, hoci sme nehodní tejto výsady». 

13.obrázok So záľubou uprednostňoval posledné slovo osláveného Krista. "Čokoľvek ste 

urobili jednému z týchto najmenších z mojich bratov, mne ste to urobili" (Mt 25,40). 

Pyramída je prevrátená a prví sa stávajú poslednými. Bohatí a veľkí tohto sveta sú povolaní 

slúžiť. 14.obrázok 

 

 Prechádzať z citovej lásky k činnej, neuspokojiť sa len s dobrými pocitmi, ale «byť 

zbožnými s vyhrnutými rukávmi». Vincent vo veku 72 rokov káže ľudové misie a priznáva 

sa, že by rád zomrel niekde v kroví alebo na lodi, čo svedčí, že bol mužom terénu, 

vykonávateľom, misionárom aktívnym služobníkom. Hovorí viac tým, čo robí, ako tým čo 

hovorí.  

 

15.obrázok 

 Muž jednoty 

 Zhromažďovať, spájať, zjednocovať, približovať, skrátka spojiť, je starosťou  

Vincenta: 16.obrázok Spája ochotné ženy - aby z nich urobil priekopníčky súčasných 

Spolkov kresťanskej lásky, dáva im pravidlá, kde sa prejavuje tímová práca. 17.obrázok Spája 

ochotných kňazov a laikov, aby odpovedali na stále naliehavejšie potreby misie a formácie  

a zorganizuje ich do spoločenstva, deľby a predovšetkým činnosti. 18.obrázok Aktívne sa 

zúčastňuje na schôdzkach žien, ktoré sa chcú zasvätiť Bohu a ktoré Prozreteľnosť  

a húževnatosť sv. Lujzy de Marillac združila, aby prešli z «malej snehovej gule» do veľkej 

Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. 19.obrázok Zoskupuje mužov, ktorí sa chcú pripraviť 

ku kňazstvu, na «exercície pre diakonov ku sväteniu na kňazstvo» a aktívne prispieva  

k otvoreniu veľkých seminárov. Sústreďuje kňazov, ktorí sa chcú formovať a vynachádza 

«utorkové konferencie» a vytvára «kňazské exercície». 20.a 21.obrázok Pamätá na deti  

a vytvára «malé školy», pamätá na staré manželské páry a vynachádza «malé domácnosti». 

22. a 23.obrázok Združuje ochotných ľudí, aby išli na pomoc zdevastovaným krajom  

a vynachádza siete a informačný systém «známosti», aby dosiahol pomoc od bohatých. 

24.obrázok Dopisoval sa s pápežmi, kráľmi, panovníkmi, rehoľníčkami a ženami, spolubratmi 

a laikmi v rôznych funkciách. Jeho vzťahy so Spoločnosťou Najsvätejšej Sviatosti  

a zakladateľkami nových kongregácií. 25.obrázok Jeho zjednocujúcu činnosť v Dôvernej 

kráľovskej rade, s túžbou, aby aktívne pôsobila na obnove Cirkvi. 26.obrázok 

 

 Vincent chcel zjednocovať pre vyššiu účinnosť a vytvárať spoločenské  

a evanjeliové vzťahy pre lepšiu službu a evanjelizáciu. Byť zjednotení, znamená byť 

účinnými, aby bola „láska účinná". 27.obrázok Ciele jeho činnosti sú zjednocujúce: «Náš 

inštitút má len dva hlavné ciele, a to poučovanie vidieckeho ľudu a semináre». Formovať 

kňazov, dobrých kňazov znamená usilovať sa o udržiavanie ovocia ľudových misií. 

28.obrázok «Hlavný cieľ, pre ktorý Boh povolal a zhromaždil dcéry kresťanskej lásky je, aby 

ctili nášho Pána Ježiša Krista ako prameň a vzor každej lásky, slúžiac mu telesne  

a duchovne v osobe chudobných...» Táto jednota tvorí «ducha Spoločnosti». 29.obrázok 

Sestrám poslaným do Angers v r. 1641 spresnil: «slúžia im telesne a poskytujú im stravu, 

ošetrenie a lieky a duchovne poučujú chorých o veciach potrebných ku spáse  

a sprostredkujú im možnosť generálnej spovede z celého ich predchádzajúceho života, aby 
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tak tí, ktorí zomrú, odišli z tohto sveta v dobrom stave a tí, ktorí sa uzdravia, aby sa rozhodli 

nikdy viac neuraziť Boha». Evanjelizácia tvorí podstatný prvok služby. 

 

30.obrázok, pieseň..... 

 

II. ČO KEBY SME MY BOLI PROROKMI? 

 

 Muž plný Boha  

 Vincent, muž plný Boha túži odovzdať ho tým, ktorí ho nepoznajú alebo len slabo. 

Hovorí: 31.obrázok «... ak si neodbavíte dobre rozjímanie, ani z konferencie nenačerpáte 

mnoho úžitku. Vidíte, moje milé sestry, záhradník si v letnej horúčave dva razy denne nájde 

čas, aby polieval priesady vo svojej záhrade, lebo tieto by bez jeho pomoci zahynuli. Pri 

takejto opatere môže priesada korienkom nabrať potravy zo zeme, zosilnejú jej stebla, 

kmeňom sa dostane životná sila do konárov a listov a dodá šťavnatosti ovociu. Aj my sme, 

milé sestry, ako také úbohé záhradky, kde by všetko odumrelo, keby sa záhradníci svojou 

usilovnou prácou o nás nepostarali. 32.obrázok Tak je u vás zavedený svätý zvyk rozjímania, 

v ktorom za rána zvlažuje milosť Božia vašu dušu ako občerstvujúca rosa. Ste unavené 

protivenstvami a ťažkosťami: večer sa vám znovu dostáva tohto spasiteľného občerstvenia, 

ktoré dodáva životnej sily, jarosti každému vášmu skutku. Ach, vakom krátkom čase môže 

prinášať dcéra kresťanskej lásky ovocie spásy, ak sa starostlivo občerstvuje touto 

posvätnou vlahou! Uvidíte ju každý deň rásť v čnostiach, ako záhradník, ktorý každý deň 

vidí vzrastať svoje rastliny. Za krátky čas pokročí ako ranné zore, ktoré sa ráno dvíha  

a narastá až do poludnia. Takto, drahé dcéry bude rásť, až kým nedosiahne slnko 

spravodlivosti, ktoré je svetlom sveta a kým sa nestrávi pre neho tak, ako sa zore stratí  

v slnku» (Konferencia z 1.5.1648 - IX, 402). 33.obrázok 

 

 Vincent najskôr Božím mužom, je v Ňom hlboko zakorenený. Pre neho je tento 

intímny život s Bohom prvoradý a nachádza ho v rozjímaní. «Dajte mi muža rozjímania 

a modlitby a bude schopný všetkého» Patriť Bohu je prvoradé, je to živý zdroj dynamizmu 

našej činnosti.  

 

34.obrázok 

 Muž odovzdávania 

 Vincent má tiež živú túžbu odovzdávať tento intímny život s Bohom ľuďom svojej 

doby. O horlivosti hovorí: «Je to „čistá túžba,, páčiť sa Bohu byť užitočný svojmu 

blížnemu. Horlivosť pre rozšírenie Božieho kráľovstva, horlivosť pre sprostredkovanie 

spásy blížneho. Je niečo dokonalejšie na tomto svete? Keby bola láska k Bohu ohňom 

potom horlivosť by bola jej plameňom. Keby bola láska slnkom, horlivosť by bola jej 

lúčom. Horlivosť je to najčistejšie v láske k Bohu.» 35.obrázok 

 

 «Hor sa, obetujme sa teda Bohu celkom, pracujme, pracujme, poďme pomáhať 

chudobným ľuďom na vidieku, ktorí nás očakávajú. Z milosti Božej máme domy, ktoré sa 

vždy činia, jedny viac, druhé – menej, či v tejto misii, či v druhej, misionári idú z jednej 

dediny do druhej a z milosrdenstva Božieho vždy pracujú. 36.obrázok 

Pamätám si (treba, aby som to teraz hovoril?), že kedysi, keď som sa vracal z misie, pri 

návrate do Paríža sa mi zdalo, že mestské brány padnú na mňa a ma zavalia. A len 
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zriedkakedy som na to nemyslel, keď som sa vracal z misie. Dôvod je ten, že som v sebe 

zvažoval takto: «Ideš do Paríža a hľa, v ďalších dedinách čakajú od teba to isté, čo si robil 

v tamtej dedine a v ďalšej! 37.obrázok Keby si tam nebol, pravdepodobne tie alebo tamtie 

osoby zomierajúc v stave, v akom sa nachádzali, by boli stratené a možno by boli zatratené. 

Ak si spoznal, že také či onaké hriechy sa páchajú v tamtej farnosti, nemáš dôvod 

pochybovať, že to isté nájdeš a tie isté chyby a hriechy sa páchajú v susednej farnosti? 

Avšak oni čakajú, aby si šiel robiť to isté, čo si robil u ich susedov. Očakávajú misie a ty 

odchádzaš, ty ich nechávaš tak! Ak medzitým zomrú a zomrú vo svojich hriechoch, ty budeš 

v určitej miere príčinou ich zatratenia a môžeš sa obávať, že Boh bude od teba žiadať 

účtovanie» (Opakovanie z rozjímania z 25.11.1657 -XI, 444 - 446). 38.obrázok 

 

 Sme pozvaní vyhrnúť si rukávy, nepoznať to, čo sv. Vincent nazýva «necitlivosť». 

Byť pozornými voči zraneným životom a prijímať tých, ktorí hľadajú zmysel života, byť 

rozsievačmi večnosti tak, že dávame spoznať núdznym tejto doby, že sú Boží synovia a dcéry, 

že ich miluje a povoláva k životu s Ním. Sme prorokmi, keď hlboko milujeme Boha a ľudí. 

Táto dvojitá láska budovala svätého Vincenta. Sme hovorcami a poslami Boha. Naše bytie,  

a ešte viac naše konanie, hovoria o Bohu. Je to naša zodpovednosť.  

 

39.obrázok 

 Muž vynaliezavosti 

 Vincent označuje svoje proroctvo pečaťou vynaliezavosti, vidí potreby a odpovedá 

na ne. Veľmi rýchlo sv. Vincent a sv. Lujza prijali výzvy a reagovali. Pribúdali komunity aj 

mimo krajiny. V tomto rýchlom rozmnožovaní nových diel je zaujímavé pozorovať aj 

hromadenie ťažkostí, problémov, protivenstiev: „Všade vás pýtajú“ a „všetko je zázračné“, to 

je „pieseň“ na odchod DKL. 40.obrázok «Vo väčšine domov boli po dve alebo tri sestry, 

bývali v prenajatom dome alebo v dome nejakej pani kresťanskej lásky, ktorá žiadala ich 

službu na tom mieste: alebo bývali v byte prenechanom po bratstve, farnosti alebo obecnej 

správe. Veľmi málo domov malo viac sestier. Najväčšie komunity presahovali len občas 

poltucet. Napriek tomu tieto skupinky, rozosiate naraz po francúzskom území sa ukázali 

húževnaté, odolné, zakoreňovali sa a zaisťovali Spoločnosti mimoriadny rozmach. „Solídne 

čnosti" vstúpili do srdca sestier.» Áno, «láska je vynaliezavá až do nekonečna» 41.obrázok 

 Skutočný prorok pochádza len od Boha, živí sa Božím Slovom. Vyhlbovať veľmi 

hlboké brázdy zvnútornenia je najnaliehavejšou potrebou, aby sme posilnili toto zvnútornenie 

aj u druhých.  

 

 Jeden kňaz pripravoval snúbencov ku svadbe. Vypočul si príbeh každého zo 

snúbencov. Snúbenica mu povedala, že bola pokrstená, na prvom sv. prijímaní, prijala 

sviatosť birmovania. Opýtal sa jej: Kým je pre vás Ježiš Kristus? Trochu sa zamyslela  

a odpovedala spontánne: „Nikým“ Ale čo ste si potom zapamätali z katechizmu? „Hovorili 

nám o hodnotách, o dobrote, vernosti, úcte..." 42.obrázok 

 

 Ak je teda najväčšia chudoba nepoznať Boha a ešte viac Toho, ktorý nám zjavil lásku, 

obetoval svoj život pre spásu sveta, ktorá je potom prvá služba, ktorú musíme vykonávať  

v súčasnosti? Buď prorokom - prostredníctvom lásky duchovného chleba, svet má hlad! 

 

Na záver pieseň...        P. Jean-Pierre RENOUARD, CM 


